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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
I vår allt mer globaliserade värld, med en internationellt integrerad ekonomi, har en stor 

del av skatterätten fått en internationell prägel.1 Fram till och med 1980-talets slut rådde 

andra förutsättningarna för en internationellt integrerad ekonomi. För att föra ut kapital 

från Sverige krävdes det då tillstånd av Riksbanken.2 Fanns det indikationer på att en 

transaktion kunde innebära skatteflykt medgavs inte tillstånd från Riksbanken med 

följden att transaktionen inte kunde genomföras. Det kan tyckas vara en självklarhet att 

individen ska få bestämma var i världen man väljer att placera sitt kapital men denna 

frihet saknades under en lång period. Genom att kontrollera kapitalmarknaden med 

restriktioner kunde konkurrens om investeringar av kapital undvikas och således 

inhemska investeringar stimuleras.3 Samtidigt innebar det att en av finansmarknadens 

grundläggande uppgifter sattes ur spel, det vill säga att fördela kapital till de mest 

lönsamma investeringarna så att en effektiv allokering av resurser kan ske.  

Med anledning av valutaregleringens avskaffande under slutet på 1980-talet är det 

idag betydligt enklare att flytta kapital mellan stater, vilket medfört att det förekommer i 

stor utsträckning hos såväl privatpersoner som företag. Dessa penningströmmar och fria 

kapitalrörelser stater emellan är i huvudsak inget problematiskt, då det kan finnas fullt 

lagliga incitament till att placera kapital i en viss stat. Problematik uppstår dock när 

skattskyldiga söker vägar för att minska sin skatt, i enlighet med lagstiftningens 

formella regelsystem, men i strid mot lagstiftningens syfte.4 OECD:s beräkningar 

indikerar att skatteförlusterna avseende bolagsskatt globalt uppgår till mellan 100 till 

240 miljarder dollar årligen.5 Det finns därmed belägg för att globaliseringen av 

ekonomin, i kombination med allt större och snabbare penningströmmar över länders 

gränser, gör internationell skatteflykt till ett växande problem. Förutom konstaterade 

bortfall i skatteintäkter för länder globalt sett innebär det även att företag drabbas av 

snedvriden konkurrens. De senaste åren har arbetet för att komma till bukt med 

skatteundandragande och skatteflykt ökat och intensifierats såväl nationellt som 

                                                
1 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 26. 
2 Dahlberg, Skatteparadis och utbyte av upplysningar i en globaliserad värld, s. 383. 
3 Mutén, Internationella erfarenheter av beskattningens betydelse för de internationella kapitalrörelserna, 
såvitt angår hushåll och privatpersoner, s. 217. 
4 Rabe, Hellenius, Det svenska skattesystemet, s. 504. 
5 OECD, BEPS 2015 Final Reports, s. 4. 
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internationellt. Bekämpande av skatteundandragande och skatteflykt har även länge 

varit en prioriterad fråga för Sverige och regeringen.6 Som ett led i det arbetet 

undertecknade regeringen den 29 oktober år 2014 ett multilateralt avtal om automatiskt 

utbyte av upplysningar om finansiella konton, MCAA.7 MCAA består av en modell för 

avtal mellan länder om att tillämpa en gemensam rapporteringsstandard för automatiskt 

utbyte av upplysningar om finansiella konton.8 För svenskt vidkommande medför 

anslutningen till avtalet att OECD:s globala rapporteringsstandard CRS ska genomföras 

i Sverige via lagstiftning. Syftet med den globala standarden är att säkerställa att 

personer och enheter med investeringar och tillgångar i flertalet länder uppfyller 

tillämpliga rapporterings- och beskattningskrav. Sverige är en av de 50 stater som 

genom avtalet åtagit sig att genomföra den globala standarden i nationell lagstiftning 

senast den 1 januari år 2016 och därmed inleda ett första utbyte av upplysningar i 

september år 2017.9  

Den globala standarden har utvecklats i efterspelet av FATCA som antogs av den 

amerikanska kongressen under år 2010.10 FATCA ålägger finansiella institut världen 

över att identifiera amerikanska personers- och bolags kapitaltillgångar samt 

kapitalinkomster som förvaltas eller betalas till icke-amerikanska finansiella institut och 

rapportera detta till IRS.11 Den övergripande anledningen till att IRS har ett intresse av 

att utreda amerikanska medborgares finansiella konton världen över vilar i landets val 

av grund för inkomstbeskattning. Inom det amerikanska beskattningssystemet tillämpas 

nationalitetsprincipen som grund för inkomstbeskattning. Nationalitetsprincipen bygger 

på beskattning på grund av medborgarskap, vilket innebär att den som är amerikansk 

medborgare är skattskyldig för sin globala inkomst i USA. Detta gäller oavsett om 

medborgaren är bosatt inom landets gränser och därmed utan hänsyn till boende eller 

vistelseort.12 För att kunna leva upp till FATCA krävdes stora investeringar av 

finansiella institut och skattemyndigheter i de länder som ingick sådana avtal med 

USA.13 FATCA innebär att IRS får tillgång till information om finansiella konton från 

ett stort antal länder. USA:s avtalsparters möjlighet till information är dock begränsat då 

                                                
6 Prop. 2015/16:29, s. 63.  
7  A.prop. s. 57. 
8 OECD, Standard For Automatic Exchange of Financial Accountant Information in Tax Matters, s. 93. 
9  Se ovan not 6 a.prop. s. 58.  
10 Prop. 2014/15:41, s. 52. 
11 A.prop. s. 52.  
12 Se Dahlberg ovan not 1 a.a. s. 29. 
13 Se ovan not 6 a.prop. s. 62 
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de enbart får information om finansiella konton från USA. Den globala standarden 

utvecklades inom OECD med syftet att dra nytta av de investeringar som gjorts med 

anledning av FATCA och därmed möjliggöra ett utökat informationsutbyte. Den breda 

internationella uppslutningen kring den globala standarden har ansetts innebära ett 

globalt genombrott för automatiskt informationsutbyte i skatteärenden och därmed för 

kampen mot skatteundandragande och skatteflykt.14 

 
1.2 Syfte och avgränsning  
Det övergripande syftet med denna uppsats är att utreda automatiskt informationsutbyte 

mellan stater inom skatteområdet. Syfte är vidare att utreda om OECD:s globala 

standard för automatiskt informationsutbyte av upplysningar om finansiella konton är 

en proportionerlig åtgärd i förhållande till dess ändamål. Proportionalitetsprincipen 

beaktas dels som den kommer till uttryck i rent intern skatterätt och dels i EU-rätten i 

förhållande till genomförandet av den globala standarden i svensk rätt. Ett vidare syfte 

är att klargöra vilka rättigheter som kan aktualiseras för den enskilde i samband med ett 

automatiskt informationsutbyte. Den enskildes rättigheter kommer att beaktas enligt 

såväl svensk rätt som enligt EKMR för att utreda om det går att kombinera rättigheter 

för den enskilde med ett effektivt och rättssäkert informationsutbytessystem.  

Utgångspunkten för denna framställning är de svenska författningarna för 

genomförandet av OECD:s rapporteringsstandard i svensk rätt. Den huvudsakliga 

avgränsningen i denna framställning berör gränsöverskridande avtal för automatiskt 

informationsutbyte i skatteärenden. Med anledning av utrymmesbegränsning finns 

ingen möjlighet att inom denna framställning uttömmande redogöra för samt analysera 

områdets alla delar, vilket medför att dubbelbeskattningsavtal inte kommer att beröras 

mer än ur ett informativt syfte. Med anledning av denna framställnings inriktning 

kommer granskningsproceduren för identifiering av konton som tillhör fysiska personer 

enbart att behandlas. I denna framställning utreds den enskildes rättigheter vid 

automatiskt informationsutbyte i svensk rätt samt enligt EKMR. Då fokus är den 

enskildes rättigheter kommer de skyldigheter som en enskild har gentemot staten inte att 

beröras.  

 

                                                
14 Se ovan not 6 a.prop. s. 63.  
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1.3 Terminologi 
I uppsatsen används termen den ”globala standarden” genomgående. Med den globala 

standarden avses dels det multilaterala avtalet MCAA, dels rapporteringsstandarden 

CRS. Den globala standarden genomfördes i svensk rätt genom IDKAL och lagen 

(2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar avseende finansiella konton. Det 

finns ingen formell förkortning till den senare lagstiftningen, vilken i fortsättningen 

kommer att benämnas som utbyteslagen.15 Med begreppen skattskyldig och fysisk 

person avses både fysiska personer och juridiska personer. Avgränsningen i denna 

uppsats är den enskildes rättigheter i samband med automatiskt informationsutbyte 

vilket medför att fokus kommer att vara fysiska personer. Annan stat eller jurisdiktion är 

ett annat begrepp som förekommer. Begreppet ”annan stat eller jurisdiktion” innebär 

annan stat eller jurisdiktion än Sverige och USA, i enlighet med definitionen i 2 kap. 22 

§ IDKAL. Begreppen stater och länder förekommer även frekvent och kommer 

uteslutande att behandlas synonymt.  

 
1.4 Metod och material  
Förevarande framställning är författad enligt rättsdogmatisk metod vilket i huvudsak 

innebär att författaren systematiserar och tolkar gällande rätt.16 En central utgångspunkt 

i denna framställning har, till följd av ämnets natur, varit propositionen17 som berör och 

utreder de författningar som krävs för att genomföra den globala standarden i svensk 

rätt samt de svenska lagstiftningarna för genomförande av den globala standarden. Med 

anledning av ämnets natur är även denna framställning baserad på internationellt 

material. Det finns stöd för att den svenska rättskälleläran utsträcker sig längre än 

förarbeten, prejudikat och doktrinen och även omfattar internationellt material.18 Då den 

globala standarden är framtagen av OECD består det internationella materialet av 

publikationer inom OECD och utländsk doktrin. Materialet från OECD är inte rättsligt 

bindande utan innehåller förslag som medlemsstaterna kan välja att genomföra. 

                                                
15 Enligt Finansdepartementet beror avsaknaden av formell förkortning till lagen (2015:912) om 
automatiskt utbyte av upplysningar avseende finansiella konton på att lagen inte anses lika omfattande 
och inte omnämns lika ofta i prop. 2015/16:29 som IDKAL.  
16 Peczenik, Vad är rätt, s. 213. 
17 Se Prop. 2015/16:29. 
18 Uppfattningen att utländsk rätt omfattas av den rättsdogmatiska metoden går att utläsa ur Peczenik, vad 
är rätt, s. 213. Detta bör kunna utsträckas till internationellt material. Denna uppsats utgår från 
uppfattningen att internationellt material ingår i den traditionella rättskälleläran och omfattas av 
rättsdogmatisk metod. 
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Materialet består vidare till stor del av artiklar från nationella skatterättsliga tidskrifter 

och svensk doktrin. Genomförandeprocessen av den globala standarden i svensk rätt har 

även likheter med genomförandet av FATCA i svensk rätt. Framställningen kommer 

därmed inkludera ett komparativt inslag. Den komparativa metoden innebär något mer 

än enbart studier av utländsk rätt.19 Det komparativa inslaget i denna uppsats innebär att 

genomförandet av FATCA i svensk rätt, som i grunden är en amerikansk konstruktion, 

kommer att jämföras med genomförandet av den globala standarden i svensk rätt i syfte 

att jämföra dess likheter och skillnader. Det finns stöd för att komparativ rättskunskap 

kan innebära jämförelser av olika rättssystem i syfte att fastställa dess likheter 

respektive skillnader samt bearbetning av de fastställda likheterna och skillnaderna.20 

En metodfråga som kommer att utvecklas inom ramen för denna framställning är 

rättskällevärdet av den globala standarden jämte dess kommentar. Denna uppsats har sin 

utgångspunkt i ett resonemang kring de lege lata, men då avgränsningen även behandlar 

hur genomförandet av lagen borde ha skett samt en alternativ reglering så finns även 

inslag av de lege ferenda.  

Automatiskt informationsutbyte inom skatteområdet har behandlats sparsamt i 

svensk doktrin. Ulrika Gustafsson Myslinski bedriver forskning inom 

informationsutbyte i skatterelaterade frågor och har behandlat och granskat den 

enskildes rättigheter vid informationsutbyte.21 Anna-Maria Hambre har även i sin 

avhandling diskuterat olika länders regler om hur information om enskilda medborgares 

beskattning får lämnas ut samt hur integritetsskyddet för skattebetalarna påverkas.22 

Den globala standarden i allmänhet och genomförandet av den i svensk rätt har 

behandlats kortfattat i doktrinen. Den har främst aktualiserats i yttranden från 

remissinstanser i samband med att de svenska lagstiftningarna för genomförande av den 

globala standarden var under beredning.23 En första analys av den globala standarden 

aktualiserades i en artikel från början av år 2016 dock problematiserade artikeln enbart 

                                                
19 Valguarnera, Juridisk metodlära, s. 141. 
20 Se Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 18. Det är dock ett av många försök till att definiera 
komparativ rättskunskap och därmed inte den enda gällande definitionen på området. Dock är det den 
utgångspunkt, för vilket den komparativa analysen i denna uppsats, kommer att ske.  
21 Se Gustafsson-Myslinski, Swedish Branch Report IFA Cahiers, Exchange of information and cross-
border cooperaton between tax authorities, volyme 98b, 2013. 
22 Se Hambre, Tax confidentiality – a comparative study and impact assessment of global interest.  
23 Se bl.a. Datainspektionens remissvar, dnr 789-2015, Advokatsamfundets remissvar R-2015/0784, samt 
SKV:s remissvar, dnr 131-239686-15/112. 
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frågan kring holdingbolag i förhållande till den globala standarden.24 I övrigt har det 

hittills inte presenterats fler artiklar eller inlägg i doktrinen som behandlar den globala 

standarden och dess genomförande i svensk rätt.  

  
1.5 Disposition 
Denna uppsats är disponerad på följande sätt. I kapitel 2 behandlas det automatiska 

informationsutbytet i allmänhet men även den utveckling som skett på området inom 

OECD såväl som den parallella utvecklingen inom EU. Kapitlet ger en övergripande 

förståelse för informationsutbyte inom skatteområdet samt de metoder som finns för ett 

sådant utbyte. Utöver detta presenteras även proportionalitetsprincipen såsom den 

kommer till uttryck i intern svensk rätt samt i EU-rätten. I kapitel 3 beskrivs de svenska 

lagstiftningarna för genomförande av den globala standarden i svensk rätt, IDKAL och 

utbyteslagen. Vilka dels reglerar den granskningsprocedur som krävs för att identifiera 

rapporteringspliktiga finansiella konton och dels möjliggör det automatiska 

informationsutbytet av upplysningar om finansiella konton till en rapporteringspliktig 

jurisdiktions behöriga myndigheter. Kapitlet redogör även för den svenska 

skatteförvaltningens roll med anledning av den globala standardens genomförande i 

svensk rätt. Kapitel 4 tar sikte på den enskildes rättighets- och integritetsskydd vid ett 

automatiskt informationsutbyte enligt såväl svensk intern rätt som EKMR. I Kapitel 5 

behandlas proportionalitetsprincipen såsom den kommer till uttryck dels i rent intern 

skatterätt och dels i EU-rätten och hur principen har beaktats vid genomförandet av den 

globala standarden i svensk rätt. I kapitlet finns även ett komparativt inslag där den 

globala standarden ställs mot FATCA i syfte att jämföra dess likheter och skillnader 

med fokus på dess tolkning och tillämpning. I kapitel 6 behandlas automatiskt 

informationsutbyte i förhållande till frågan om rättssäkerhet. I kapitlet beaktas även den 

globala standarden och dess utmaningar och anpassning till en föränderlig omvärld samt 

presenteras ett förslag på en alternativ reglering. I kapitel 7 presenteras avslutningsvis 

några sammanfattande kommentarer.  

 

                                                
24 Se Norén, Maser, Från FATCA till CRS – problematiken kring undantaget för holdingbolag kvarstår, 
SN 2016 s. 198. 
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2 Automatiskt informationsutbyte 
2.1 Allmänt om automatiskt informationsutbyte 
Den avskaffade valutaregleringen samt förekomsten av fria kapitalrörelser har resulterat 

i att motverkansåtgärder mot internationell skatteflykt har blivit allt viktigare.25 För att 

förhindra internationell skatteflykt använder sig stater av olika motverkansregler. I 

intern internationell skatterätt har det inneburit en ökning av materiella regler som tar 

direkt sikte på en viss typ av internationell skatteflykt. CFC-lagstiftningen i svensk rätt 

är ett exempel på en sådan lagstiftning.26 En annan form av motverkansåtgärd är 

internationellt informationsutbyte. Sverige har sedan länge haft en positiv syn på 

informationsutbyte och har förespråkat att bilateralt utöka antalet 

informationsutbytesavtal med andra stater och jurisdiktioner.27 Det internationella 

informationsutbytet regleras i bilaterala och multilaterala dubbelbeskattningsavtal samt i 

internationella konventioner som inkorporeras i nationell lagstiftning.  

Det finns huvudsakligen tre metoder för informationsutbyte: på begäran, spontant 

och automatiskt.28 Ett informationsutbyte på begäran kännetecknas av att en 

skattemyndighet vänder sig till en annan utländsk motsvarighet med en formell begäran 

om uppgift i ett specifikt ärende.29 Detta har tidigare varit den vanligaste formen av 

informationsutbytesmetod. Det innebär att den frågande myndigheten måste ange vilken 

person de efterfrågade upplysningarna avser. Den tidigare avsaknaden av ett 

automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster eller tillgångar kritiserades som en 

betydande brist i avtalen.30 Ett spontant informationsutbyte karaktäriseras av att en 

skattemyndighet självständigt och utan begäran vidarebefordrar uppgifter som kan vara 

av intresse till en annan stat.31 Det automatiska informationsutbytet, som den globala 

standarden bygger på, definieras som en systematisk överföring av uppgifter om 

specifika inkomster gällande flera skattskyldiga från hemviststat till källstat.32 

Gränserna mellan informationsutbyte på begäran, spontant informationsutbyte och 

automatiskt informationsutbyte är dock inte alltid självklara. Det informationsutbyte 

                                                
25 Dahlberg, Skatteparadis och utbyte av skatteupplysningar i en globaliserad värld, s.1.  
26 Se ovan Dahlberg not 1 a.a. s. 203. 
27 Se ovan Gustafsson-Myslinski not 21 a.a. s. 719. 
28 OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital, s. 421. 
29 A.a. s. 421. 
30 Dahlberg, Skatteparadis och utbyte av skatteupplysningar i en globaliserad värld, s. 385. 
31 OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital, s. 421. 
32 A.a. s. 421. 
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som sker mellan stater enligt den globala standarden och FATCA har regeringen 

kategoriserat som utbyten av upplysningar som sker automatiskt.33 Den globala 

standarden har sin grund i Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig 

handräckning i skatteärenden som genomförts i svensk rätt genom lag.34 Artikel 6 i 

OECD-konventionen ger stöd för behöriga myndigheter att komma överens om utbyte 

av de upplysningar som omfattas av konventionen. Den globala standarden är en sådan 

ömsesidig överenskommelse som aktualiseras i artikel 6 i konventionen.35 Detta innebär 

att det automatiska informationsutbytet av upplysningar om finansiella konton, enligt 

den globala standarden, kommer att ske med stöd av OECD-konventionen.  

 
2.2 Den globala standarden – utvecklingen inom EU och OECD 
Den globala utvecklingen av automatiskt informationsutbyte inleddes i och med 

FATCA och har sedan dess drivits parallellt inom OECD och EU. Det var under 2013 

som fem av EU:s största ekonomier, de såkallade G5-länderna36, började utbyta 

information snarlikt FATCA.37 Skälet till att dessa länder var först med att utveckla ett 

sådant utbyte var att det var dessa fem länder som tillsammans med USA tog fram den 

första modellen för bilaterala avtal om FATCA. Inom EU hade det tidigare funnits 

möjlighet till administrativt samarbete i fråga om beskattning genom DAC. I DAC finns 

bestämmelser om samarbete mellan EU:s medlemsstater i form av utbyte av 

upplysningar, närvaro vid administrativa myndigheter, medverkan i administrativa 

utredningar, samtidiga kontroller samt administrativ delgivning.38 Eftersom samtliga av 

EU:s medlemsstater hade ingått avtal med USA om FATCA fick de enligt artikel 19 i 

DAC inte vägra att utbyta upplysningar även med övriga medlemsstater. Det fanns 

därmed en möjlighet för G5-länderna att tvinga alla EU:s medlemsstater att delta i deras 

samarbete på ett bilateralt eller multilateralt plan. Det skulle vara en alltför 

resurskrävande åtgärd att alla medlemsstater skulle ingå bilaterala avtal vilket i 

praktiken skulle kräva mer än ett hundratal bilaterala avtal. Av den anledningen föll det 

                                                
33 Jfr prop. 2015/16:29, s. 58 och prop. 2014/15:41, s. 52. 
34 Se lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i 
skatteärenden. 
35 Se ovan not 6 a.prop. s. 127. 
36 G5 är namnet på EU:s fem största ekonomier och utgörs av det Förenade konungariket, Spanien, 
Frankrike, Tyskland och Italien.  
37 http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Pressemitteilungen/2013/2013-04-09-g5-joint-
action-to-combat-tax-evasion.html 
38 Se ovan not 6 a.prop. s. 58. 
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sig naturligt att utgå från ett multilateralt samarbete. Valet stod då mellan att hantera 

detta samarbete multilateralt vid sidan om EU eller att ta upp det som ett samarbete 

inom ramen för EU-lagstiftningen.  

Sedan början av 2000-talet har EU automatiskt utbytt upplysningar om 

ränteinkomster, i enlighet med sparandedirektivet.39 Ränteinkomster var en av de 

uppgifter som skulle utbytas enligt G5-ländernas plan för automatiskt 

informationsutbyte. Skulle G5-ländernas förslag till ett automatiskt informationsutbyte 

hanterats vid sidan om EU, skulle följden för medlemsstaterna vara att de skulle bli 

tvungna att utbyta informationen dubbelt. Detta innebär med andra ord ett automatiskt 

informationsutbyte såväl enligt G5-samarbetet som enligt sparandedirektivet. En av de 

bakomliggande orsakerna till att utbytet kom att hanteras på EU-nivå var det faktum att 

ett dubbelutbyte av upplysningar därmed skulle komma att undvikas. Eftersom frågan 

behandlades på EU-nivå kunde sparandedirektivet och det nya direktivet samtidigt 

anpassas till varandra. Dock resulterade detta i att sparandedirektivet upphävdes.40  

I juni år 2013 lade EU-kommissionen fram ett förslag till direktiv om automatiskt 

utbyte av upplysningar om finansiella konton.41 I ingressen till direktivet förklaras 

sambandet mellan direktivet, FATCA och G5-samarbetet.42 Det var efter att EU-

kommissionen presenterat sitt förslag till direktiv om automatiskt utbyte av 

upplysningar om finansiella konton som arbetet inom OECD inleddes med att arbeta 

fram den globala standarden. Det kan därmed konstateras att arbetet med utvecklingen 

av en standard för automatiskt utbyte av finansiell information började inom EU. Det 

var med anledning av OECD:s parallella arbete som EU-förslaget anpassades så att det 

skulle överensstämma med OECD:s förslag. Vid EKOFIN-rådets möte den 9 december 

år 2014 antogs därför DAC 2.43 Denna utveckling av DAC innebar att OECD:s globala 

standard togs in i DAC men även att den globala standarden genomfördes i EU-

lagstiftningen.44 Genomförandet av den globala standarden i DAC 2 var en åtgärd för att 

samordna införandet av den globala standarden med det utbyte av finansiella uppgifter 

som redan ägde rum medlemsstaterna emellan.45  I det fall EU-direktivet skulle skiljt sig 

                                                
39 Se ovan not 6 a.prop. s. 154. 
40 A.prop. s. 155. 
41http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/
direct_tax_directive/com_2013_348_en.pdf  
42 European Comission, 2013/0188, s. 2.  
43 Se ovan not 6 a.prop. s. 57. 
44 Prop. 2014/15:41, s. 54. 
45 Se ovan not 6 a.prop. s. 59. 
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från den globala standarden på ett sådant sätt att de inte gick att förena hade resultatet 

för de finansiella instituten blivit att de varit tvungna att tillämpa två separata 

identifierings- och rapporteringsregelverk för varje finansiellt konto. Med hänsyn till att 

syftet var att få ett informationsutbyte avseende samma typ av uppgifter både i EU-

arbetet och i OECD-arbetet skulle två olika system vara orimligt betungande för de 

finansiella instituten i förhållande till den nytta det skulle medföra. Då arbetet pågick 

parallellt i EU och OECD var det nödvändigt att samordna arbetet i dessa två 

organisationer även under arbetets gång vilket underlättades av att de flesta av EU:s 

medlemsstater också är medlemmar i OECD.  

 
2.3 Proportionalitetsprincipen  

2.3.1 Proportionalitetsprincipen i rent intern skatterätt 

Rättssystemet består inte enbart av regler utan innehåller även rättsprinciper. Påhlsson 

förenklar och återger begreppet som vaga beteckningar på normer, vilka kan anses 

fungera som en etisk referensram som i bästa fall länkar samman regler och gör de 

användbara.46 En annan uppfattning är att rättsprinciper kan beskrivas som ideal eller 

påbud som kan förverkligas gradvis.47 Den senare definitionen har ansetts möjliggöra att 

proportionalitetsprincipen kan klassificeras som en rättsprincip.48 Vikten av att svenska 

domstolar och myndigheter beaktar proportionalitetsprincipen uttrycktes första gången i 

praxis.49 Sedan dess har principen fått en fast förankring i svensk rätt. Vogel anser dock 

att proportionalitetsidén inte var någon nyhet men att proportionalitetsargumentet 

tidigare inte fått något större utrymme i allmänna förvaltningsrättsliga sammanhang.50 

Det råder en levande diskussion kring definitionen av proportionalitetsprincipen i 

svensk rätt där en enhetlig definition är svår, om inte omöjlig, att finna. Trots att det 

råder delade meningar avseende principens innebörd har det visat sig att åsikterna kring 

principen är samstämmiga när det gäller att konstatera att det måste ske en avvägning 

mellan mål och medel i samband med att myndigheter utövar makt i gentemot den 

enskilde.51 Proportionalitetsprincipen räknas som en av de allmänna rättsprinciper som 

                                                
46 Påhlsson, Likhet inför skattelag, s.30.  
47 Moëll, Proportionalitetsprincipen i skatterätten, s. 21. 
48 A.a. s. 21. 
49 Se RÅ 1996 ref 40. 
50 Vogel, Förvaltningslagen, EG:s förvaltningsrätt och EG:s rättsprinciper, s. 258. 
51 Se ovan Moëll not 47 a.a. s.174. 
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anses ha sin grund i gemensamma europeiska författningstraditioner.52 Principen 

förekommer i de flesta av EU:s medlemsstater även om form och definition varierar. 

Inom tysk rätt anses proportionalitetsprincipen vara väl förankrad och principen 

behandlas även utförligt inom tysk doktrin.53 Den tyska definitionen av principen som 

en systematisk trestegsmodell förekommer även i svensk doktrin och det finns exempel 

på att svenska domstolar utgår ifrån de tre kriterierna ändamålsenlighet, nödvändighet 

och proportionalitet i strikt bemärkelse vid en proportionalitetsavvägning.54 Av de 

rättsprinciper som förekommer i svensk skatterättslig litteratur har 

proportionalitetsprincipen inte tidigare uppfattats som en av de mer framträdande 

principerna.55 Det senaste två decenniernas inflytande av EU-rätten har dock medfört att 

principen numera anses ha ett betydligt starkare fäste även inom skatterätten.56 

Proportionalitetsprincipen har inom skatterätten främst kommit till uttryck i den 

lagstiftning som reglerar tvångsåtgärder och sanktioner.57  

I skatterättslig lagstiftning kommer proportionalitetsprincipen till uttryck i 2 kap. 5 § 

SFL. Principen uttrycks genom att beslut enbart får fattas om skälen för beslutet 

uppväger det intrång eller men som beslutet innebär för den som det gäller. Det ska 

därmed ske en avvägning mellan mål och medel vid beslutsfattande inom 

skatteförfarandet. Anledningen till att principen kodifierades i SFL var att 

proportionalitetsprincipen gällde som en allmän rättsgrundsats men utan stöd i lag. 

Principen beaktades av SKV vid beslutsfattande enligt SFL, vilket innebar att beslut om 

kontroll, tvång och sanktioner skulle föregås av en proportionalitetsavvägning. Att i en 

bestämmelse upplysa om att proportionalitetsprincipen gäller och dess innebörd var ett 

sätt att lyfta principens betydelse och avvärja oklarheter kring principens status som 

allmän rättsgrundsats.58 Ett införande av en bestämmelse som inkluderade 

proportionalitetsprincipen ansågs rikta uppmärksamhet till principen i sig, men även 

verka som ett förtydligande för den enskilde att i större utsträckning åberopa principen i 

ärenden och mål enligt SFL.59  

                                                
52 Se ovan Moëll not 47 a.a. s. 22. 
53 A.a. s. 48. 
54 Se RÅ 1999 ref. 76. 
55 Moëll, Proportionalitetsprincipen, s. 676. 
56 A.a. s. 676. 
57 A.a. s. 676. 
58 Prop. 2010:11/165, s. 302. 
59 A.prop. s. 302. 
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Flera remissinstanser ifrågasatte behovet av att införa en bestämmelse om 

proportionalitetsprincipen i SFL. Detta främst med hänsyn till lämpligheten i att lagfästa 

en redan erkänd rättsgrundsats.60 Kritiken kan tyckas vara befogad. Det kan vara svårt 

att motivera att lagstifta om en princip som redan är allmänt erkänd. I SFL finns dock 

bestämmelser om kontroll- och tvångsåtgärder inom skatteförfarandet. Dessa åtgärder 

träffar inte sällan enskilda individer. Enligt min mening kan därmed ett förtydligande 

med syftet att klargöra att principen ska beaktas vid SKV:s beslutsfattande även indirekt 

innebära ett förtydligande i de hänsynstaganden som måste ske vid myndighetsutövning 

mot enskild. Kodifieringen av proportionalitetsprincipen i SFL kan därmed, trots att 

principen i sig redan är erkänd, ändå anses vara legitim.  

 
2.3.2 Proportionalitetsprincipen i artikel 5 FEU 

Flera av de allmänna rättsprinciperna i medlemsstaternas interna system är av vikt även 

inom EU-rätten.61 Proportionalitetsprincipen är en av de principer som kommit till 

uttryck i EU-rätten genom medlemsstaternas nationella rättsordningar.62 Det var först 

under 1970-talet som proportionalitetsprincipen aktualiserades som en allmän 

rättsprincip i EU-rätten, vilket skedde genom domstolens förhandsavgörande i 

Internationale Handelsgesellschaft63. Domstolen valde att beakta 

proportionalitetsprincipen som en allmän rättsprincip utan uttryckligt stöd i fördraget. 

Proportionalitetsprincipen, såsom den kommer till uttryck i EU-domstolens praxis, har 

därför ett tydligt inslag av den tyska proportionalitetsprincipen.  

I EU-rätten kommer proportionalitetsprincipen till uttryck i artikel 5.4 FEU. Enligt 

fördragstexten innebär principen att de åtgärder som unionen vidtar till såväl innehåll 

som form inte får gå utöver vad som är nödvändigt för att nå de i fördraget angivna 

målen. Principen om proportionalitet ska därmed styra unionens utövande av 

befogenheter enligt fördragen. Det innebär att den lagstiftning och andra åtgärder som 

unionens institutioner använder sig av inte får vara mer betungande än vad som kan 

anses vara nödvändigt för att uppnå syftet. Likt definitionen av 

proportionalitetsprincipen i svensk rätt ska det alltså råda en balans mellan mål och 

                                                
60 Prop. 2010:11/165. s. 301. 
61 Se ovan Moëll not 47 a.a. s. 107. 
62 A.a. s. 105. 
63 Se Internationale Handelsgesellschaft mbH v. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel  
(1970) ECH 1125. 
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medel, men det ska även vara sannolikt att målen kan uppnås genom de åtgärder som 

vidtas, vilket sker genom en rimlighetskontroll.64 Prövningen enligt artikel 5.4 i FEU 

innefattar en bedömning av åtgärdens ändamålsenlighet, nödvändighet och en 

avbalansering som även brukar benämnas som en helhetsbedömning.65 En 

proportionalitetsbedömning enligt artikel 5.4 i FEU innebär generellt sett en 

helhetsbedömning, men det finns även exempel på fall där ingående bedömningar av 

varje enskilt kriterium genomförts.66 Rimlighetskontrollen i artikel 5.4 FEU har därmed 

likheter med den systematiska metoden som förekommer vid en 

proportionalitetsavvägning enligt tysk rätt.  

 
2.4 Den globala standarden jämte dess kommentar 
Den globala standarden är utvecklad inom OECD och bygger på en modell för avtal 

med tillhörande kommentar. Kommentaren syftar till att illustrera och tolka 

rapporteringsstandarden och dess bestämmelser för att garantera en enhetlig tillämpning 

i de avtalsslutande staterna.67 Den globala standarden bygger på OECD:s modell för 

avtal med kommentar. Kommentaren till den globala standarden kommer ständigt att 

uppdateras. Detta har förklarats mot bakgrund av att de stater och jurisdiktioner som 

genomfört avtalet om den globala standarden i deras respektive rättsystem kommer att 

få mer erfarenhet av införlivandeprocessen, vilket kommer att innebära att ändringar i 

kommentaren är nödvändigt i förklarande syfte.68  

OECD:s modellavtal med kommentar utgör en rekommendation och är således inte 

rättsligt bindande.69 Kommentaren har däremot blivit en allmänt accepterad rättskälla i 

svensk rätt.70 Med anledning av att kommentaren kommer att uppdateras, och detta i 

högre utsträckning än avtalet som den globala standarden bygger på, blir frågan om 

kommentarens rättskällevärde i förhållande till den globala standarden av betydelse. Det 

är därmed av vikt att kort behandla vilket rättskällevärde som kan tillskrivas den globala 

standarden jämte dess kommentar. Med anledning av att den globala standarden är 

relativt ny finns det inte något skrivet om den globala standardens rättskällevärde jämte 

                                                
64 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, s. 43. 
65 A.a. s. 43. 
66 Se ovan Moëll not 47 a.a. s. 114. 
67 OECD, The CRS implementation handbook, s. 10.  
68 OECD, Common Reporting Standard, s. 9.  
69 Pelin, Internationell skatterätt ur ett svenskt perspektiv, s. 90. 
70 A.a. s. 87. 
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dess kommentar. Däremot pågår det en ständig diskussion kring rättskällevärdet av 

OECD:s modellavtal jämte kommentar. Med anledning av att den globala standarden 

och dess kommentar bygger på OECD:s modell för avtal blir den diskussion som förts 

kring rättskällevärdet av OECD:s modellavtal jämte kommentar även betydelsefull i 

förhållande till den globala standarden. 

OECD är en ekonomisk samarbetsorganisation som för närvarande består av 34 

medlemsstater. Inom OECD finns det utskott som ansvarar för och behandlar olika 

frågor. Skattefrågor inom OECD behandlas inom ett särskilt utskott, vilket oftast 

benämns som OECD:s Skattekommitté.71 Det är OECD:s Skattekommitté som utarbetat 

en modell för hur skatteavtal mellan medlemsländer kan se ut. Modellavtalet i sig kan 

delas in i fyra delar: ett introduktionsavsnitt, en del där modellavtalet inryms, ett 

kommentarsavsnitt samt en rekommendation från OECD:s råd till medlemsstaterna att 

tillämpa modell och kommentar.72 Sverige har varit medlem i OECD sedan 

organisationen bildades, vilket medfört att Sverige och övriga medlemsstater i OECD 

följer OECD:s modellavtal när nya skatteavtal förhandlas.73  OECD:s högsta beslutande 

instans, rådet, rekommenderar även att medlemsländerna i OECD följer modellavtalet 

vid skatteavtalsförhandlingar. Vogel anser dock att även om medlemsstaterna enbart är 

rekommenderade att följa OECD:s modellavtal och dess kommentar finns det en ”soft 

obligation” att följa dem, vilket hänvisas till att stater har möjlighet att göra 

reservationer och anmärkningar.74  

Kommentaren till den globala standarden kommer att uppdateras i förtydligande 

syfte. Det bör därmed diskuteras hur den uppdaterade kommentaren samt förändringar 

och tillägg i avtalet för den globala standarden i förhållande till tidigare versioner av 

avtalet ska komma att tolkas. Inom OECD förespråkas en tolkningsmetod som går ut på 

att avtalen, så långt som möjligt, ska tolkas i enlighet med de förändringar som har 

skett.75 Detta förhållningssätt uttrycker även OECD vad gäller den globala standarden 

och dess kommentar.76 OECD särskiljer även ändringar av kommentarer genom att dela 

in ändringarna i två kategorier. Det kan dels röra sig om ändringar som är en direkt följd 

av ändringarna av artiklarna i själva avtalet och dels om ändringar som antingen utgör 

                                                
71 Se ovan Dahlberg not 1 a.a. s. 254. 
72 A.a. s. 254. 
73 Dahlberg, Vilket rättskällevärde har kommentaren till OECD:s modellavtal?, s. 138. 
74 Vogel, Rust, Introduction I: Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, marg.nr 101. 
75 Se inledningen till OECD:s kommentar.  
76 OECD, Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters, s. 93. 
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förtydliganden eller tillägg till oförändrade artiklar i avtalet.77 Enligt OECD kan 

ändringar av den första kategorin inte tillämpas vid tolkning av skatteavtal som ingåtts 

före den aktuella ändringen.78 Vad gäller ändringar i kommentaren som antingen utgör 

förtydliganden eller tillägg till oförändrade artiklar är de normalt sett tillämpliga som 

tolkningsinstrument. Detta av den anledningen att de anses reflektera en ömsesidig åsikt 

i OECD:s medlemsstater.79  

Dahlberg särskiljer tillägg och förtydliganden till kommentarstexten och hävdar att i 

de fall ändringen utgör ett förtydligande så bör kommentarstexten i sin helhet kunna 

användas för tolkning.80 Däremot anses ett tillägg, som medför en ändring i sak, vara 

möjligt att beakta men dessvärre kan det inte ligga till grund för tolkningen av avtalet i 

sin helhet. Detta eftersom tillägget inte var känt för de avtalsslutande parterna vid 

avtalsslutet.81 Lindencrona argumenterar likt Dahlberg för att kommentaren är av 

betydelse vid tolkning och tillämpning av modellavtalet och framhäver kommentarens 

vikt som tolkningsinstrument för avtal som är upprättade efter modellavtalet.82 Vogel 

anser dock att senare tillkomna kommentarer i regel inte är bindande vid avtalspartners 

tolkning av avtalet, däremot kan utlåtanden som klarlägger ett tidigare angivet 

förhållande användas vid tolkning.83 

 I det fall ändringarna är av den karaktären att de förtydligar ett redan angivet 

förhållande bör Dahlbergs synsätt kunna läggas till grund för tolkningen vilket innebär 

att kommentarstexten i sin helhet kan användas för tolkning. Dahlberg framhäver vidare 

att kommentaren inte ensam är av betydelse vid tolkning, sett till att OECD:s 

modellavtal inte har en tillräcklig konstitutionell legitimitet och inte heller en tillräcklig 

folkrättslig legitimitet.84 Vid tolkning av folkrättsliga avtal gäller Wienkonventionens 

principer, särskilt artikel 31-33.85 Avtal ska tolkas i sitt sammanhang, med beaktande av 

dess ändamål och syfte, vilket framgår av artikel 31.1 i Wienkonventionen. I det fall ett 

uttalande funnits med i kommentaren under en längre tid kan det anses ha fått 

betydelsen av en ”gängse mening” enligt artikel 31 i Wienkonventionen.86  

                                                
77 Se paragraf 35 i introduktionsavsnittet till OECD:s modellavtal. 
78 Se paragraf 35 i introduktionsavsnittet till OECD:s modellavtal. 
79 Se paragraf 35 i introduktionsavsnittet till OECD:s modellavtal. 
80 Dahlberg, Svensk skatteavtalspolitik och utländska basbolag, s. 95. 
81 Dahlberg, Vilket rättskällevärde har kommentaren till OECD:s modellavtal?, s.  145.   
82 Lindencrona, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, s. 81. 
83 Vogel, Rust, Introduction I: Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, marg.nr 105. 
84 Se ovan Dahlberg not 1 a.a. s. 255. 
85 A.a. s. 252. 
86 A.a. s. 255. 
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Denna tolkningsmetod är dock svår att applicera på kommentaren till den globala 

standarden i nuläget, då utbytet ännu inte inletts och kommentaren därmed ännu inte 

uppdateras. Däremot kan det komma att bli ett framtida förhållningssätt vad gäller 

tolkningen av kommentaren till den globala standarden.  

 

3 Den globala standarden i svensk rätt 
3.1 Aktuella beslut för utbyte 
I IDKAL regleras granskningsproceduren för identifieringen av rapporteringspliktiga 

konton samt vad som krävs för att ett finansiellt institut ska klassificeras som 

rapporteringsskyldigt. I utbyteslagen regleras SKV:s skyldigheter att genom automatiskt 

informationsutbyte överföra de uppgifter som identifierats genom 

granskningsproceduren i IDKAL till behöriga myndigheter i rapporteringspliktiga stater 

och jurisdiktioner. Utbyteslagen reglerar även hur SKV ömsesidigt ska samarbeta med 

andra stater och jurisdiktioner för att se till så att avtalet, som den globala standarden 

bygger, på efterföljs. 

För att förstå sammanhanget i vilket överföringen av upplysningar om finansiella 

konton sker krävs det en förståelse för vilka beslut som är aktuella för ett automatiskt 

informationsutbyte. De beslut som SKV ska överföra till en annan stat och dess 

behöriga myndigheter är kontrolluppgifter.87 I svensk rätt definieras kontrolluppgifter 

och dess syfte i 14 kap. 1 § SFL. Av bestämmelsen framgår det att kontrolluppgifter ska 

lämnas för andra än uppgiftslämnaren själv till ledning för bestämmande av underlag för 

att ta ut skatt eller avgift. I svensk rätt finns sedan tidigare möjlighet till 

informationsutbyte av kontrolluppgift. I 14 kap. 1 § p. 7 SFL framgår det att 

kontrolluppgift ska lämnas till ledning för beskattning utomlands om intresse för det 

finns. På ett nationellt plan inledde Sverige redan år 2007 tillsammans de nordiska 

länderna88 ett omfattande samarbete med att förhandla fram avtal om informationsutbyte 

med andra stater och jurisdiktioner.89 Sverige har även avtal om informationsutbyte med 

                                                
87 Se 2§ lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. 
88 De nordiska länderna som har varit med och förhandlat fram skatteavtal är Finland, Danmark, Island, 
Norge, Sverige, Färöarna och Grönland. 
89 Gjesti m.fl., OECD:s och Nordens arbete för att motverka internationell skatteflykt och skadlig 
skattekonkurrens, s. 281. 
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stater såväl inom EU som utanför EU:s gränser.90 Det som skiljer det tidigare 

uppgiftslämnandet av kontrolluppgifter mot det som kommer att ske genom 

granskningen och utbytet enligt IDKAL och utbyteslagen är dels att det kommer att 

lämnas automatiskt och dels att det rör sig om en annan form av rapportering. 

Uppgiftslämnande enligt IDKAL bygger på en rapportering som innebär att det ska 

lämnas uppgift om varje finansiellt konto som en och samma fysiska person innehar 

även om de finansiella kontona finns hos ett och samma rapporteringsskyldiga 

finansiella institut.91 Alla typer av kapitalinkomster ska rapporteras vilket innebär att 

uppgifter om ränta, utdelningar, kontosaldon och även kapitalvinster från försäljningar 

av finansiella tillgångar ska rapporteras.92 I förhållande till hur 

kontrolluppgiftsskyldigheten tidigare sett ut har det inte kunnat lämnas uppgifter som 

varit lika detaljerade utan enbart en samlad uppgift.  

 
3.2 Rapporteringsskyldighet och rapporteringsplikt 
De skyldigheter som följer av IDKAL är skyldigheter för rapporteringsskyldiga 

finansiella institut att identifiera rapporteringspliktiga konton som innehas av fysiska 

personer och enheter. Vid överföringen av upplysningar är utgångspunkten att fastställa 

vad som utgör ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut. Vad som anses falla inom 

definitionen finansiellt institut regleras i 2 kap. 6-10 §§ IDKAL. Definitionen av ett 

finansiellt institut är bred och omfattar alltifrån depåenheter och investeringsenheter till 

försäkringsföretag. 

Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut ska vid granskningsproceduren enligt 

IDKAL granska befintliga och nya konton som innehas av fysiska personer för att 

identifiera vilka konton som uppfyller kraven för rapporteringsplikt. Granskningen 

skiljer sig dock åt beroende på om det rör sig om ett befintligt lågvärdekonto, ett 

befintligt högvärdekonto eller nya konton. I förhållande till FATCA finns det inte några 

beloppsgränser för när ett konto ska granskas. Detta gäller oavsett om det rör sig om ett 

befintligt eller ett nytt konto. I 3 kap. IDKAL återfinns en katalog av undantagsregler 

för när finansiella institut och konton kan undantas från rapporteringsskyldighet 

respektive rapporteringsplikt. Enligt 3 kap. 1 § IDKAL anses enheter, om de är 

                                                
90 Se ovan Dahlberg not 1 a.a. s. 316. 
91 Se ovan not 6 a.prop. s. 66. 
92 A.prop. s. 60. 
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finansiella institut, vara undantagna från rapporteringsskyldighet om det är fråga om 

Sveriges riksbank, myndighetsenheter, internationella organisationer, pensionsfonder 

och stiftelser samt investeringsenheter som ägs av undantagna faktiska innehavare. De 

finansiella enheter och institut som omfattas av undantagsregeln i 3 kap. 1 § IDKAL 

behöver inte genomföra den granskningsprocedur som regleras i IDKAL för att 

identifiera och rapportera finansiella konton. De konton som är undantagna från 

definitionen finansiella konton regleras i 3 kap. 2 § IDKAL och medför att de varken 

granskas eller rapporteras. De konton som är undantagna från rapporteringsplikt är dels 

pensionssparkonto, konton som innehas av dödsbon, spärrade konton och kvalificerat 

kreditkortskonto. Gemensamt för de institut och konton som är undantagna från 

rapporteringsskyldighet respektive rapporteringsplikt är att det har bedömts föreligga en 

låg risk för att dessa institut och konton ägnar sig åt, eller används för, 

skatteundandragande och skatteflykt.  

 
3.3 Identifiering av rapporteringspliktiga konton fysisk person 

3.3.1 Befintligt lågvärde respektive högvärdekonto  

Ett konto som klassificeras som ett befintligt lågvärdekonto är enligt 2 kap. 22 § 

IDKAL ett konto som innehas av en eller flera fysiska personer och där saldot eller 

värdet på kontot inte översteg 1 miljon USD den 31 december år 2015. Granskningen av 

befintliga lågvärdekonton kommer att ske under en övergångsperiod och beräknas vara 

färdigställt senast den 31 december år 2017.93 Det finns två metoder som ett 

rapporteringsskyldigt finansiellt institut kan använda sig av för att granska befintliga 

lågvärdekonton. Granskningen sker antingen genom ett bostadsadresstest eller genom 

elektronisk sökning av uppgifter i databaser.94 Bostadsadresstestet regleras i 4 kap. 1 § 

IDKAL och innebär att det rapporteringsskyldiga finansiella institutet utgår från den 

bostadsadress som är registrerad på kontoinnehavaren vid granskningen. Kontot anses 

vara rapporteringspliktigt om adressen finns i en annan stat eller jurisdiktion. Gällande 

befintliga lågvärdekonton är utgångspunkten att de finansiella instituten ska kunna 

förlita sig på resultatet av ett bostadsadresstest. Detta gäller dock under förutsättning att 

det finansiella institutet inte har skäl att anta att det finns en annan adress som är aktuell 

                                                
93 Se p.3 i övergångsbestämmelserna till IDKAL. 
94 SKV, CRS och DAC 2- granskning av fysiska personers konton, s. 2. 



 
 
 

25 

 

för kontohavaren ifråga, eller att omständigheterna förändras. Skulle så vara fallet ska 

kontohavaren lämna in en ny styrkande dokumentation för att fastställa hemvist enligt 4 

kap. 1 § andra stycket IDKAL. Vid svårigheter att fastställa om en kontohavare har 

hemvist i en viss stat eller jurisdiktion enligt 4 kap. 1 § IDKAL ska det finansiella 

institutet granska den information som finns i det finansiella institutets databaser. 

Utifrån informationen som aktualiseras vid sökningen ska kontoinnehavarens 

skatterättsliga hemvist fastställas. Utgångspunkten är att ett konto ska anses vara ett 

rapporteringspliktigt konto i förhållande till varje stat eller jurisdiktion i vilket 

granskningen visar att någon av omständigheterna enligt 4 kap. 2 § IDKAL är 

uppfyllda: 

 
(a) Där kontohavaren har sin hemvist 

(b) Där kontohavaren har en aktuell, post-, bostads- eller boxadress 

(c) Om kontohavaren har ett telefonnummer i den aktuella staten och telefonnummer 

samtidigt saknas i det finansiella institutets hemvistland 

(d) Det finns en stående instruktion om att överföra medel till konto i annat land  

(e) Där en person med giltig fullmakt avseende kontot har adress 

(f) Kontohavaren har en c/o adress som enda adress registrerad hos det finansiella 

institutet 

 
Framkommer det indicier vid granskningen enligt 4 kap. 2 § p. 1-6 IDKAL som tyder 

på att personen har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion ska kontot anses vara 

rapporteringspliktigt i den staten eller jurisdiktionen. Det finansiella institutet kan även 

välja att inte genomföra bostadsadresstestet och istället enbart genomföra den 

elektroniska sökningen av uppgifterna för samtliga konton. Ett konto som innehas av en 

eller flera personer definieras som ett högvärdekonto enligt 2 kap. 22 § IDKAL om 

saldot på kontot översteg 1 miljon USD den 31 december år 2015 eller vid utgången av 

kalenderåret. Granskningen av högvärdekonton beräknas vara färdigställt senast den 31 

december år 2016.95 Vid saldoberäkning av ett högvärdekonto ska saldot för samtliga 

konton som den fysiska personen har hos det finansiella institutet slås samman.96 

Granskningsproceduren av ett befintligt högvärdekonto är snarlik granskningen av ett 
                                                
95 Se p.2 av övergångsbestämmelserna till IDKAL. 
96 SKV, CRS och DAC- granskning av fysiska personers konton, s. 4. 
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befintligt lågvärdekonto. Det som skiljer dem åt är att ett rapporteringsskyldigt 

finansiellt institut, vid granskning av ett högvärdekonto inledningsvis granskar den 

information som finns i elektroniskt sökbara databaser enligt 4 kap. 5 § IDKAL. 

Framkommer det att informationen i de sökbara databaserna inte är tillräcklig för att 

bedöma om något av kriterierna enligt 4 kap. 2 § första stycket p. 1-6 IDKAL är 

uppfyllt ska bedömningen ske enligt 4 kap. 6 § IDKAL genom granskning av 

huvudregister och arkiv. I det fall information inte går att utläsa ur huvudregistret sker 

en granskning enligt 4 kap. 6 § andra stycket IDKAL vilket innebär eftersökning av 

uppgifter bland handlingar som har kopplingar till kontot. I det fall ett finansiellt institut 

vid granskningen finner en eller fler av de indicier som framgår av 4 kap. 2 § första 

stycket 1-6 IDKAL blir kontot rapporteringspliktigt. Ett konto ska anses vara 

rapporteringspliktigt från och med det kalenderår då det har rapporterats som ett 

rapporteringspliktigt konto.97 Granskningen som sker enligt 4 kap. 5-7 §§ IDKAL 

behöver enbart genomföras en gång under förutsättning att omständigheterna inte 

förändras.  

 
3.3.2 Nya konton  

Granskningen som sker av nya finansiella konton som innehas av fysiska personer 

regleras i 5 kap. IDKAL. I samband med att en fysisk person öppnar ett konto hos ett 

rapporteringsskyldigt finansiellt institut ska institutet enligt 5 kap. 1 § IDKAL inhämta 

ett intygande från den fysiska personen. Detta intygande ska specificera i vilken stat 

eller jurisdiktion som den fysiska personen har sin skatterättsliga hemvist. Till skillnad 

från granskningen av befintliga lågvärde- och högvärdekonton är det den fysiska 

personen och tillika kontoinnehavaren som ska intyga skatterättsliga hemvist när det 

kommer till nya konton. Vad gäller konton som faller in under definitionen för nya 

konton krävs det inte att de finansiella instituten gör någon separat bedömningen av den 

skatterättsliga hemvisten. Rimlighet och riktighet av intygandet svarar därmed 

kontoinnehavaren för. Ett finansiellt institut får dock inte förlita sig på ett intyg om det 

har uppgifter som gör att intygandets riktighet kan ifrågasättas.98 Anledningen till att det 

är kontohavaren själv som ska göra intygandet är att frågan var en person har 

skatterättslig hemvist kan vara svår att bedöma. Ett konto anses vara 

                                                
97 Detta framgår av p. 2 i övergångsbestämmelserna till IDKAL. 
98 Jfr 5 kap. 2 § och 8 kap. 8 § IDKAL. 



 
 
 

27 

 

rapporteringspliktigt enligt 5 kap. 3 § IDKAL om intygandet som begärts visar att 

kontoinnehavaren har skatterättslig hemvist i en annan stat eller jurisdiktion. 

Huvudregeln enligt 5 kap. 1 § IDKAL är att ett finansiellt institut ska inhämta ett nytt 

intygande av hemvist för varje nytt konto som öppnas. I realiteten kan detta krav vara 

svårt att upprätthålla om det exempelvis förekommer att en fysisk person öppnar flera 

nya konton under en relativt kort tidsperiod. Enligt SKV kan ett finansiellt institut dock 

förlita sig på ett tidigare inlämnat intyg av skatterättslig hemvist under förutsättningen 

att den fysiska personen öppnar ett antal konton under en kort tidsperiod. Ett exempel 

på en sådan situation är om en kund öppnar ett depåkonto och det finansiella institutet 

även måste öppna ett inlåningskonto för att kunna ta ut samt sätta in kapital som hör till 

depåkontot.99 Ett konto kan även upphöra att vara rapporteringspliktigt. Det kan bero på 

att det finansiella institutet får ny information som visar att kontoinnehavaren inte 

längre har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion enligt 4 kap. 7 § IDKAL. 

 
3.4 Granskningen av befintliga konton i förhållande till nya konton 
Den granskningsprocess som sker enligt IDKAL för att identifiera rapporteringspliktiga 

befintliga konton som tillhör fysiska personer bygger på en bedömning som utgår från 

breda kriterier. Det centrala för granskningen är den fysiska personens skatterättsliga 

hemvist men även uppgifter som det finansiella institutet redan har tillgång till sedan 

tidigare. De indicier som är utgångspunkten för granskningen av befintliga lågvärde- 

och högvärdekonton enligt 4 kap. 2 § IDKAL är breda och allmänt hållna vilket ökar 

möjligheten att identifiera ett rapporteringspliktigt konto. Samtidigt ökar det också 

risken för att regleringen träffar fysiska personers konton som egentligen inte är 

rapporteringspliktiga. Det finns därmed risker med att utgå från bedömningskriterier 

som är så pass allmänt hållna som skatterättslig hemvist samt granskning av information 

som redan finns tillgänglig hos det finansiella institutet. I förhållande till den granskning 

som sker av nya konton som innehas av fysiska personer ligger ansvaret istället på 

kontoinnehavaren och därmed den fysiska personen att vid öppnande av ett nytt konto 

intyga skatterättslig hemvist. Det är den skattskyldige som ansvarar för att göra denna 

bedömning i andra sammanhang, exempelvis när den skattskyldige avgör om en 

deklaration ska lämnas in i ett visst land. I slutändan är det skattemyndigheterna och 

                                                
99 SKV, CRS och DAC- granskning av fysiska personers konton, s.6. 
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domstolarna i ett visst land som bedömer om en person är skattskyldig där eller inte. Det 

har därför inte ansetts kunna krävas eller omfattas av de finansiella institutens 

ansvarsområde att de genomför bedömningen av skatterättslig hemvist även för nya 

konton.  

De uppgifter som granskas av de finansiella instituten för att fastställa skatterättslig 

hemvist kan komma att inkludera personuppgifter. Med hänsyn till den enskildes 

integritet bör ett mindre ingripande alternativ vara att kontoinnehavaren inkommer med 

uppgifter som styrker skatterättslig hemvist. Med anledning av det resonemang som 

iakttagits vid fastställandet av rapporteringsplikt vad gäller nya konton bör det även 

kunna ifrågasättas om inte samma bedömning även bör ske vid fastställande av 

rapporteringsplikt för befintliga konton. Det handlar i båda fallen om uppgifter som den 

fysiska personen tillika kontoinnehavaren i fråga, som berörs av en eventuell granskning 

enligt IDKAL, redan har tillgång till. För att undvika missförstånd ifråga om 

kontoinnehavarens skatterättsliga hemvist och onödigt administrativt arbete borde det 

därför vara en utgångspunkt att granskning av befintliga konton, liksom granskning av 

nya konton, utgår från att kontoinnehavaren intygar sin skatterättsliga hemvist. 

 
3.5 Den svenska skatteförvaltningens ställning 
SKV:s skyldigheter att automatiskt överföra upplysningar till en rapporteringspliktig 

jurisdiktions behöriga myndighet regleras i utbyteslagen.100 En bestämmelse om att 

SKV ska överföra uppgifter till andra stater och jurisdiktioner behövdes för att bryta den 

sekretess som annars skulle varit aktuell för dessa uppgifter hos SKV.101 Vid ett 

automatiskt utbyte av upplysningar krävs ett förutbestämt intervall för när upplysningar 

ska lämnas. I svensk rätt har detta tidsintervall bestämts till minst en gång per år.102 

Anledningen till att utbytet sker årligen är att inkomstskatt fastställs årligen. 

Uppgifterna som utbyts gäller därför inkomster och tillgångar under ett år. Av punkten 3 

i avsnitt 3 i MCAA anges att upplysningar ska utbytas senast inom nio månader efter 

utgången av det kalenderår som uppgifterna avser. Av 2 § förordningen (2015:922) om 

automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton framgår det att utbytet ska ske 

senast den 30:e september året efter det kalenderår som upplysningarna avser. Det 

                                                
100 Se 2 § lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. 
101 Se ovan not 6 a.prop. s. 69. 
102 Se 2 § andra stycket lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. 
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faktum att ett utbyte av upplysningar avseende finansiella konton ska ske minst en gång 

om året gör det möjligt för SKV att utbyta upplysningar även vid andra tillfällen. I 

förslaget till IDKAL uttrycktes ett behov av bestämmelser som reglerar och förtydligar 

vilka skyldigheter som kan aktualiseras för SKV med anledning av genomförandet av 

den globala standarden i svensk rätt.103 Det faller inom SKV:s ansvarsområde att ta 

emot kontrolluppgifter och överföra dessa till andra stater och jurisdiktioners behöriga 

myndigheter. SKV ska vidare samarbeta för att den globala standarden följs och 

tillämpas av de rapporteringsskyldiga finansiella instituten men även underrätta om 

överträdelse av sekretess eller brister i skyddet för uppgifter skulle uppstå. Detta medför 

att SKV har ålagts ett uppdrag som i det närmaste skulle kunna likställas med en 

kontrollerande och bevakande roll. Den rent interna svenska lagstiftning som reglerar 

hur svenska myndigheter ska bistå utländska myndigheter är LÖHS. Enligt 4 § LÖHS 

stadgas det att utländsk myndighet ska lämnas bistånd med handräckning i 

skatteärenden om en överenskommelse mellan SKV och annan stat föreligger. Bistånd 

med handräckning anges i 3 § första stycket LÖHS kunna avse bland annat utbyte av 

upplysningar. Det fanns därmed i svensk rätt sedan tidigare en möjlighet för SKV att 

utbyta upplysningar med utländsk motsvarande myndighet genom LÖHS. Dock var 

bestämmelserna i LÖHS utformade med tanke på att de upplysningar som skulle utbytas 

skulle ske på begäran.104 Det utbyte som sker enligt den globala standarden är ett 

automatiskt utbyte av upplysningar, varför LÖHS inte ansågs tillämpbar i förhållande 

till automatiskt informationsutbyte. 

Den svenska skatteförvaltningens skyldigheter och ansvar vid genomförandet av den 

globala standarden i svensk rätt kom att regleras separat i utbyteslagen. SKV har även 

uttryckt att de, med anledning av den globala standardens genomförande i svensk rätt, 

kommer att få en ökad arbetsbörda.105 Detta kan förklaras mot bakgrund av att SKV är 

en förvaltningsmyndighet och därmed har en serviceskyldighet gentemot 

allmänheten.106 Denna skyldighet innebär att den ökade förfrågan från allmänheten, i 

form av vägledning vid tolkning och tillämpning av IDKAL, med största sannolikhet 

kommer att innebära att SKV behöver utöka sin informativa beredskap och ta fram 

material för såväl finansiella institut som för den enskilde. 

                                                
103 Se ovan not 6 a.prop. s. 69. 
104 A.prop. s. 69. 
105 Se SKV, Yttrande över promemorian – en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om 
finansiella konton, dnr 131-239686-15/112.  
106 Se förvaltningslag (1986:223) 4-5§§. 
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4 Den enskildes rättighets- och integritetsskydd 
4.1 Den enskildes skyddsintresse jämte det allmännas kontrollintresse  
De flesta länder garanterar skattskyldiga rättigheter och skydd för dessa genom 

rättssäkerhetsgarantier.107 Omfattningen av de rättigheter som garanteras kan dock 

komma att variera stater och jurisdiktioner emellan. Vid ett informationsutbyte regleras 

de allmänna rättssäkerhetsgarantierna inom ramen för nationell lagstiftning. Dessa 

garantier kan delas in i tre olika nivåer: stater som garanterar rättigheten för den 

enskilde att bli informerad vid ett informationsutbyte som den enskilde berörs av, stater 

som garanterar att informationsutbytet sker i samråd med den enskilde samt stater som 

garanterar den enskilde rätten till en rättvis prövning inom en skälig tid.108 Vid ett 

automatiskt informationsutbyte ställs det allmännas kontrollintresse mot den enskildes 

rättigheter vilket kräver att avvägningar sker.  I svensk rätt har skyddsintresset för den 

enskildes personuppgifter och integritet i förhållande till det allmännas kontrollintresse 

tidigare aktualiserats vid generell tredjemansrevision. 

Generell tredjemansrevision började som en möjlighet att få in uppgifter från tredje 

man, det vill säga annan än den vars självdeklaration som är föremål för granskning.109 

Förfarandet har kritiserats för att inte uppfylla legitima krav på rättssäkerhet och ansetts 

vara onödigt integritetskränkande.110 Under 2009 avkunnades ett antal domar gällande 

tredjemansrevision och i ett av dessa mål, det såkallade Swedbank-fallet111, diskuterades 

de begärda uppgifterna i förhållande till kontrollintresset hos SKV och skyddsintresset 

för den enskilde. Vid tredjemansrevision, liksom vid ett automatiskt informationsutbyte 

av upplysningar om finansiella konton, rör det sig om stora mängder information som 

ska bearbetas. I Swedbank-fallet gällde det inhämtande av uppgifter från ett begränsat 

antal länder där skatteundandragandet dock bedömdes till avsevärda belopp. I målet 

ansågs de begärda uppgifterna ha ett betydande skyddsintresse, då det gällde kunders 

personuppgifter, men inte i sådan utsträckning att det översteg intresset för 

kontrolluppgifter för att undvika skatteundandragande.112 I målet fastställdes det att de 

utlämnade uppgifterna inte kunde knytas till varken fysiska personer eller företag. Trots 

                                                
107 Se ovan Gustafsson-Myslinski not 21 a.a. s. 737. 
108 A.a. s. 737. 
109 Hultqvist, Generell tredjemansrevision – fishing expeditions, s. 240. 
110 Kammarrätten i Stockholm dom av den 25 oktober 2007 mål nr 8858-07, s. 10. 
111 Se Kammarrätten i Stockholm dom av den 25 oktober 2007 mål nr 8858-07. 
112 Kammarrätten i Stockholm dom av den 25 oktober 2007 mål nr 8858-07, s. 11. 
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det faktum att SKV kunde få tillgång till överskottsinformation ansågs intresset för 

kontrolluppgifter vara större än skyddsintresset för den enskilde.113 I ett liknande mål 

som även rörde tredjemansrevision, det såkallade Bahnhof-fallet114, kunde det även 

fastställas att skyddsintresset för den enskildes personuppgifter inte var större än 

uppgifternas betydelse för kontroll.115 I Bahnhof-fallet kunde de insamlade 

personuppgifterna även kopplas till kunderna. I förhållande till Swedbank-fallet gick 

uppgiftslämnandet i Bahnhof-fallet därmed steget längre. Såväl Swedbank-fallet som 

Bahnhof-fallet indikerar därmed att Sverige, i vissa avseenden inom skatterättens 

område, värderar kontrolluppgifter i högre utsträckning än ett absolut skydd för den 

enskildes personuppgifter och integritet. 

Den globala standarden kommer inte enbart att genomföras av länder inom EU. Den 

globala standarden är ett multilateralt avtal med ambitionen att genomföras av länder 

såväl inom som utanför EU och motverka internationell skatteflykt och 

skatteundandragande på ett globalt plan.116 Utgångspunkten i denna framställning är den 

globala standardens genomförande i svensk rätt. Med anledning av att Sverige är 

anslutet till EKMR aktualiseras även skyddet för den enskildes rättigheter i EKMR. 

Nedan kommer den enskildes rättigheter i samband med automatiskt informationsutbyte 

inom skatteområdet att behandlas och problematiseras i förhållande till rent intern 

svensk rätt samt EKMR.  

 
4.2 Rättighets- och integritetsskydd enligt svensk rätt 

4.2.1 Den enskildes ställning vid ett automatiskt informationsutbyte 

En allmän processrättslig princip som är av fundamental vikt i svensk rätt är att part ska 

ha rätt till insyn i det material som domstolen eller myndigheten lägger till grund för sitt 

avgörande.117 I svensk rätt garanteras den enskilde rätten att få tillgång till samma 

information som SKV delger en utländsk motsvarande myndighet vid ett 

informationsutbyte.118 Det bör dock understrykas att informationen som den berörda 

myndigheten delger den enskilde sker efter att informationen skickats till den utländska 

                                                
113 Kammarrätten i Stockholm dom av den 25 oktober 2007 mål nr 8858-07, s. 11. 
114 Se Kammarrätten i Stockholm dom av den 12 juli 2007 mål nr 8949-07. 
115 Kammarrätten i Stockholm dom av den 12 juli 2007 mål nr 8949-07, s. 10. 
116 OECD, Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters, s. 10. 
117 Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, s. 89. 
118 Se ovan Gustafsson-Myslinski not 21 a.a. s. 720. 



 
 
 

32 

 

motsvarande myndigheten och inte före.119 I praktiken medför det varken ett tillfälle för 

den enskilde att ifrågasätta eller motsätta sig informationsutbytet och därmed inte någon 

möjlighet till att påverka processen. Det faktum att underrättelsen till den enskilde sker i 

efterhand kan dock förklaras mot bakgrund av att det i svensk rätt saknas en möjlighet 

att överklaga ett informationsutbyte. Det är även begränsat med förarbeten som 

behandlar informationsutbyte och de rättigheter som för den enskilde individen är 

förknippade med området.  

Vid genomförandet av DAC i svensk rätt var en av de frågor som behandlades 

huruvida den enskilde, som berörs av ett informationsutbyte, bör vara part i förhållande 

till informationsutbytesprocessen. I förarbetena till genomförandet av DAC i svensk rätt 

ansågs den enskilde inte ha partsställning i ett ärende om automatiskt 

informationsutbyte. Advokatsamfundet riktade skarp kritik mot detta och framhävde att 

rätten till partsinsyn, som är en fundamental rättighet i svensk rätt, därmed kränktes.120 

Med anledning av att parterna i ett ärende om automatiskt informationsutbyte är de 

nationella skattemyndigheterna anses ett informationsutbyte inte ha någon rättsverkan 

för den enskilde. Detta medför att den enskilde varken anses ha partsställning eller rätt 

till partsinsyn. I det fall en skattemyndighet använder information, som den mottagit 

från en annan myndighet, och utifrån det fattar ett beskattningsbeslut kan det beslutet 

däremot överklagas sett till dess rättsverkan.  

Kammarrätten i Stockholm har tidigare behandlat frågan om partsinsyn och den 

skattskyldiges rätt att ta del av handlingar vid informationsutbyte.121 Målet gällde en 

privatperson som yrkade att få ta del av samtliga handlingar med koppling till ett 

informationsutbyte mellan Sverige och Guernsey. SKV hade som led i ett ärende 

avseende fastställande av den skattskyldiges inkomsttaxering begärt handräckning från 

Guernsey, för att få information om ett bankkonto kopplat till landet ifråga. 

Informationsutbytet gällde SKV:s handräckningsbegäran där vissa uppgifter hade 

maskerats.  Det som prövades i målet var om de uppgifter som maskerats i SKV:s 

handräckningsbegäran skulle lämnas ut till den skattskyldige.122 För att bedöma 

huruvida SKV hanterat begäran om informationsutbyte på ett korrekt och lagligt sätt 

framhöll den skattskyldige att det var av vikt att ta del av handlingarna i sin helhet.123 I 

                                                
119 Se ovan Gustafsson-Myslinski not 21 a.a. s. 720. 
120 A.a. s. 737. 
121 Se Kammarrätten i Stockholm dom av den 28 februari 2012 nr 7518-11. 
122 Kammarrätten i Stockholm dom av den 28 februari 2012 nr 7518-11, s. 3. 
123 Kammarrätten i Stockholm dom av den 28 februari 2012 nr 7518-11, s. 3. 
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målet konstaterades det att den skattskyldige inte var part i förhållande till 

informationsutbytesprocessen, men däremot part i förhållande till skatteärendet som 

gällde den skattskyldige individen i fråga, och därmed hade rätt till handlingarna.124 I 

skatteprocessen kan den enskilde därmed invända mot de uppgifter som 

skattemyndigheten grundar sitt beslut på. Med anledning av att det inte finns någon 

praxis från högsta instans är rättsläget fortfarande oklart i fråga om hur 

skatteförvaltningen bör bedöma en enskilds rätt till insyn vid ett automatiskt 

informationsutbyte. Vad som kan konstateras är att den skattskyldige i underinstans har 

bedömts vara part i förhållande till skatteärendet i enlighet med nationell lagstiftning 

men inte sett till informationsutbytesprocessen.  

 
4.2.2 Skyddet för den personliga integriteten vid granskningen enligt IDKAL 

För att identifiera rapporteringspliktiga konton som innehas av fysiska personer, i 

enlighet med granskningsproceduren i IDKAL, behöver de finansiella instituten 

behandla personuppgifter.125 På ett nationellt plan har PUL till syfte att skydda den 

enskilde mot att den personliga integriteten kränks vid behandling av personuppgifter. 

Lagen gäller för behandling av personuppgifter som utförs av myndigheter men även i 

fråga om företag och fysiska personer. Huvudregeln enligt 10 § PUL är att behandling 

av personuppgifter ska ske med den registrerades samtycke, det vill säga i samtycke 

med den som personuppgifterna avser.  

Det finns dock ett antal undantagsregler som möjliggör att personuppgifter kan 

behandlas utan den registrerades samtycke. En sådan undantagskatalog förekommer i 10 

§ p. a-f PUL. Undantagssituationen i 10 § p. b PUL anger när det kan anses vara 

nödvändigt för den personuppgiftsansvarige att kunna fullfölja en rättslig skyldighet. 

Den behandling av personuppgifter som de finansiella instituten kommer att utföra 

under granskningsprocessen enligt IDKAL omfattas av denna undantagsregel.126 I 23-27 

§§ PUL regleras bland annat rätten till information för den registrerade. I det fall 

information upptäcks som är inkorrekt är den personuppgiftsansvarige enligt 28 § PUL 

skyldig att på begäran av den registrerade korrigera sådana uppgifter. Skyddet för den 

enskilde vid behandling av personuppgifter i samband med granskningen i IDKAL är 

således välutvecklat inom svensk rätt. Det krävs dock att den enskilde inte enbart 
                                                
124 Kammarrätten i Stockholm dom av den 28 februari 2012 nr 7518-11, s. 5. 
125 Se ovan not 6 a.prop. s. 64. 
126 Se ovan not 6 a.prop. s. 66. 
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garanteras ett fullgott skydd för den personliga integriteten på ett nationellt plan. 

Behovet av bestämmelser som garanterar den enskilde skydd för den personliga 

integriteten är även av vikt vid SKV:s överföring av uppgifter till andra stater och 

jurisdiktioner.  

 
4.2.3 Den enskildes integritetsskydd vid SKV:s överföring av personuppgifter  

De finansiella instituten ska rapportera de kontouppgifter som är aktuella för det 

automatiska informationsutbytet till SKV. Vid SKV:s behandling av personuppgifter i 

dess beskattningsverksamhet och i verkets handläggning av ärenden tillämpas SdbL. 

Denna lag aktualiseras om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om 

uppgifterna ingår i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för 

sökning eller sammanställning.127 I förhållande till den mängd information som 

bearbetas hos SKV innebär det att regleringen av hur uppgifter får behandlas under 

handläggningen, samt till vem dessa uppgifter får vidareföras blir av särskild vikt. SdbL 

är en speciallagstiftning i förhållande till PUL. I 1 kap. 4 § SdbL framgår det för vilka 

ändamål uppgifter får behandlas i beskattningsverksamheten. Bestämmelsen är allmänt 

hållen och utformad så att i princip hela SKV:s verksamhet inom beskattningsområdet 

omfattas av ändamålsbeskrivningen.128 Såväl PUL som SdbL innehåller bestämmelser 

om den registrerades rättigheter. Av 3 kap. 1 § SdbL framgår det att bestämmelserna om 

information till den registrerade i 23-27 §§ PUL ska tillämpas. Vad gäller rätt till skydd 

för den personliga integriteten gäller därmed ett likvärdigt skydd enligt SdbL som enligt 

PUL. Det garanteras därmed ett skydd för de personuppgifter som behandlas vid SKV:s 

handläggning. Bland de uppgifter som SKV kommer att överföra till andra staters 

motsvarande skatteförvaltningar kan, som tidigare konstaterats, personuppgifter komma 

att inkluderas. SKV:s rätt att överföra upplysningar om finansiella konton till en 

rapporteringspliktig jurisdiktions behöriga myndighet framgår av 2 § utbyteslagen. 

Bestämmelsen reglerar däremot inte mer än själva rätten till överföring av uppgifter. 

Sekretess och brist för skydd av personuppgifter aktualiseras i 6 § utbyteslagen. 

Bestämmelsen tar sikte på en situation då sekretessen för personuppgifter eller brister i 

skyddet för personuppgifter, som garanterats enligt det avtal som den globala 

standarden grundar sig på, har överträtts. I ett sådant fall ger bestämmelsen SKV rätt att 

                                                
127 Se 1 kap. 1 § SdbL. 
128 Prop. 2000/01:33, s. 123. 
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agera. Bestämmelsen gäller dock brister i skyddet för uppgifter som tagits emot och inte 

för uppgifter som utbyts med en annan stat eller jurisdiktion.  

I det multilaterala avtal som den globala standarden bygger på framgår det att alla 

uppgifter som överförs inom ramen för utbytet ska omfattas av sekretessregler och 

skydd i enlighet med Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig 

handräckning i skatteärenden.129 Vidare framgår det av artikel 22 i Europaråds- och 

OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden att upplysningar som 

en part erhåller ska behandlas som hemliga och skyddas på samma sätt som 

upplysningar som har mottagits enligt den nationella lagstiftningen. Det ska därmed inte 

göras någon skillnad mellan de uppgifter som utbyts enligt den globala standarden och 

de övriga personuppgifter som hanteras i en stat eller jurisdiktion som har ingått avtalet 

om den globala standarden. Enligt min mening är det dock ingen garanti för ett fullgott 

skydd för den enskildes personuppgifter. Detta av den anledningen att skyddet för den 

enskildes personuppgifter och integritet kan komma att variera mellan de stater som 

ingått avtalet om den globala standarden.  

 
4.3 Den enskildes rättigheter enligt EKMR 
Generellt sett berörs inte rättigheter för den enskilde specifikt i ett 

informationsutbytesavtal. Det krävs istället att andra källor beaktas för att fastställa 

vilka rättigheter som den enskilde individen kan åberopa i samband med ett 

informationsutbyte. Europarådet antog konventionen angående skydd av de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna redan år 1950. Sverige kom sedan att 

ratificera konventionen, genom att folkrättsligt åta sig att följa den i lagstiftning och 

rättstillämpning.130 Genom en lag från 1994 har konventionen sedan inkorporerats i 

svensk rätt.131 Med anledning av att Sverige har inkorporerat EKMR ska konventionen 

gälla som lag, samt tillämpas direkt av svenska domstolar och myndigheter. Det är först 

när det inhemska systemet inte förmått att skydda den enskildes rättigheter som EKMR 

kan aktualiseras. En klagande måste därmed ha uttömt alla ordinära nationella 

rättsmedel. Till exempel ska ett mål ha nått högsta instans för att en process i 

                                                
129 Se avsnitt 5.1 MCAA. 
130 Se ovan Moëll not 47 a.a. s.53. 
131 Se lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna.   
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Europadomstolen, enligt EKMR, ska aktualiseras.132 På så sätt kan det delvis ses som 

ett europeiskt kontrollsystem till fördel för den enskilde individens fri- och rättigheter. 

De stater som har ratificerat EKMR har även åtagit sig att säkerställa och garantera att 

de som befinner sig inom landets jurisdiktion, inte enbart dess medborgare, har rätt till 

skydd för de grundläggande civila och politiska rättigheter som garanteras enligt 

EKMR.133 Europadomstolen kan fälla Sverige för brott mot konventionen oavsett hur 

Sverige internt har gjort konventionen till lag. Europadomstolen har gjort det i flera 

uppmärksammade fall som berör skatt och skattetillägg.134 I svensk rätt stadgas det i 2 

kap. 19 § RF att lag eller föreskrift som strider mot konventionen inte får lov att 

meddelas. När Sverige ratificerade konventionen var utgångspunkten att konventionens 

krav uppfylldes.135 Det har sedan förts en debatt, såväl inför som efter inkorporeringen i 

svensk rätt, huruvida svensk rätt står i överenstämmelse med konventionens krav och 

hur eventuella normkonflikter mellan konventionen och svensk lagstiftning ska lösas. 

Fri- och rättighetskommittén fick till uppgift att utreda EKMR och dess tillämplighet i 

svensk rätt för att överväga om det behövdes förstärkningar i det grundlagsskyddade fri- 

och rättighetsskyddet. Denna kommitté fastslog i ett delbetänkande att svensk 

lagstiftning stämde överens med konventionen.136 EKMR ansågs därmed ha likvärdig 

ställning med svensk lag. Regeringen uteslöt dock inte möjligheten till potentiell 

konflikt mellan den inkorporerade konventionen och övrig svensk lagstiftning men 

underströk samtidigt att det generellt sett inte fanns några sådana motsättningar.137  

 
4.4 Rätten att överklaga 

4.4.1 Rätten att överklaga enligt artikel 6 i EKMR 

I artikel 6 i EKMR fastställs bland annat den enskildes rätt till en rättvis och offentlig 

förhandling inom skälig tid inför en opartisk domstol. Artikel 6 i EKMR är vidare 

indelad i tre stycken. Det framgår av artikel 6.1 i EKMR att det ska röra sig om en 

prövning av civila rättigheter och skyldigheter eller anklagelse om brott för att artikeln 

ska aktualiseras. Det första stycket tar sikte på prövningen av civila rättigheter och 
                                                
132 Nilsson, Lundberg, Europarätten -En introduktion till EU-rätten och Europakonventionen, s. 116.  
133 Se artikel 1 EKMR.  
134 Se bl.a. Manasson mot Sverige, beslut den 8 april 2003, mål 41265/98 samt Västberga Taxi AB och 
Vulic mot Sverige, dom den 23 juli 2002, målnr 36985/97. 
135 Se ovan Moëll not 47 a.a. s. 54. 
136 SOU 2001:25, s. 128. 
137 Prop. 1993/94:117, s. 36. 
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skyldigheter eller anklagelse om brott och garanterar att var och en ska vara berättigad 

till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid. De två övriga styckena tar sikte 

på den enskildes rättigheter i samband med brottmål. Det första stycket är därmed 

relevant i förhållande till den enskildes rätt att överklaga ett automatiskt 

informationsutbyte inom skatteområdet. Vad som omfattas av begreppet ”civila 

rättigheter och skyldighet” har varit omdiskuterat.138 I målet Schouten och Meldrum 

mot Nederländerna139 ansågs sådana skyldigheter som grundas på skattelagstiftning 

eller som i övrigt ingår i normala medborgerliga skyldigheter i ett demokratiskt 

samhälle inte omfattas av begreppet civila rättigheter och skyldigheter. Vad som 

omfattas av begreppet civila rättigheter och skyldigheter aktualiserades även i målet 

Ferrazzini mot Italien140, där domstolen bekräftade att skattefrågor tillhör statens 

maktutövning.   

 
4.4.2 Artikel 6 i EKMR vid automatiskt informationsutbyte 

Taxeringsprocessen har av Europakommissionen konsekvent bedömts falla utanför 

tillämpningsområdet för artikel 6.1 i EKMR.141 Det förhållande som råder mellan den 

enskilde och skattemyndigheten har därmed inte kunnat hänföras till sådana civila 

rättigheter och skyldigheter som aktualiseras i artikel 6.1 i EKMR. Som tidigare 

fastställts finns det enligt svensk rätt ingen möjlighet för en enskild att överklaga ett 

automatiskt informationsutbyte. Det har av Europadomstolens praxis fastställts att 

begreppet civila rättigheter och skyldigheter inte kan utsträckas till att omfatta 

skatterelaterade frågor. Den möjlighet som således finns kvar för prövning enligt artikel 

6.1 i EKMR är att det ska röra sig om anklagelse om brott. Detta kräver att ett ärende 

om automatiskt informationsutbyte ska vara relaterat till anklagelse om brott för att en 

prövning ska bli aktuell. Europadomstolen har tidigare valt att inte ta upp frågor som 

angränsar till vanlig skatteprocess där taxeringsfrågor såväl som frågor kring 

skattskyldighet aktualiserats. Enligt min mening indikerar det att ett automatiskt 

informationsutbyte i skatteärenden generellt sett inte anses falla inom prövningen för en 

civil rättighet, skyldighet eller anklagelse om brott. Möjligheterna för den enskilde att 

med framgång åberopa artikel 6.1 i EKMR för att göra gällande rätten till överklagan av 

                                                
138 Se ovan Moëll not 47 a.a. s. 71.  
139 Schouten och Meldrum mot Nederländerna, dom den 9 december 1994. 
140 Ferrazzini mot Italien dom den 12 juli 2001. 
141 Se ovan Moëll not 47 a.a. s. 71. 
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ett automatiskt informationsutbyte är därmed liten. I Sverige har EKMR i skatterättsliga 

sammanhang dock genererat en del uppmärksamhet. Detta i frågan om skattetilläggets 

förenlighet med artikel 6 i EKMR och hur skattetillägget som administrativ sanktion 

uppfyller kravet på att den skattskyldiga ska erhålla en rättvis rättegång.142 Frågan som 

aktualiserats gällde huruvida skattetillägget utgör en sådan anklagelse om brott för 

vilket artikel 6.1 i EKMR blir tillämplig. I en dom från Europadomstolen, Västberga 

Taxi Aktiebolag och Vulic143 mot Sverige, fastställs det att det svenska skattetillägget 

kan likställas med ett straff. Därmed blir artikel 6.1 i EKMR aktuell sett till att kravet på 

anklagelse om brott är uppfyllt. Skulle det röra sig om rätten till överklagan av ett 

automatiskt informationsutbyte gällande skattetillägg finns därmed en eventuell 

möjlighet att det skulle omfattas av artikel 6.1 i EKMR och kriteriet anklagelse för brott. 

Vid en närmare granskning av den enskildes rätt till överklagan enligt artikel 6.1 i 

EKMR har det framkommit att det råder ett begränsat tillämpningsområde av artikeln i 

förhållande till automatiskt informationsutbyte inom skatteområdet. Det kan därmed 

konstateras att varken nationell rätt eller EKMR ger den enskilde en rätt att överklaga 

ett automatiskt informationsutbyte i skatteärenden. I en tid då transparens och öppenhet 

i skattesystemet globalt sett är omdebatterat kan detta framstå som ett bakslag för 

utvecklingen av öppenhet och insyn i en informationsutbytesprocess.  

 
4.5 Rätten till personlig integritet och privatliv  

4.5.1 Den enskildes rätt till integritet och privatliv enligt artikel 8 i EKMR 

Den globala standarden ger inte enbart upphov till frågor om partsinsyn och 

partsställning och rätten till överklagan. Den aktualiserar även en rad integritets-, 

sekretess- och dataskyddsfrågor som i förlängningen kan innebära ingrepp i den 

enskildes personliga integritet. De senaste tre decennierna har en revolutionerande 

utveckling skett inom IT-området i allmänhet som även påverkat möjligheterna till 

informationsdelning. Den allmänna regleringen om behandling av personuppgifter 

digitalt inom EU finns idag i dataskyddsdirektivet.144 Dataskyddsdirektivet syftar till att 

garantera en hög och likvärdig skyddsnivå av den enskildes fri- och rättigheter vad 

                                                
142 Se SOU 1996:116. 
143 Västberga Taxi AB och Vulic mot Sverige, dom av den 23 juli 2002, målnr 36985/97. 
144 Se Rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om behandling av fria flödet av sådana uppgifter. 
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gäller personuppgifter samt främja ett fritt flöde av personuppgifter mellan 

medlemsstaterna i EU. Inom kort förväntas även beslut om dataskyddets framtid i den 

nya dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen utgör en ny generell reglering för 

personuppgiftsbehandling inom EU och kommer att ersätta det nuvarande 

dataskyddsdirektivet. Det huvudsakliga syftet med förordningen är att harmonisera och 

effektivisera skyddet för personuppgifter samt förbättra den inre marknadens 

funktion.145 Det finns ännu inget globalt harmoniserat regelverk när det gäller skyddet 

för personuppgifter som hanteras digitalt och gränsöverskridande.  

En bestämmelse för den enskildes integritetsskydd aktualiseras även i artikel 8 i 

EKMR. Artikel 8.1 i EKMR garanterar var och en rätten till respekt för privat- och 

familjeliv, hem och korrespondens. Rätten till privatliv är en rättighet som är 

svårdefinierad och som konkretiserats genom praxis.146 Artikeln består av två stycken 

där det andra stycket tar sikte på när skyddet kan brytas där även 

proportionalitetsprincipen kommer till uttryck.147 Skyddet enligt artikel 8.1 i EKMR får 

bara brytas genom lag och under förutsättning att det i ett demokratiskt samhälle är 

nödvändigt. I det fall en stat har ingripit i den av artikel 8.1 i EKMR skyddade 

rättigheten, gäller det därför att bedöma om ingripandet omfattas av 

undantagsbestämmelsen.  

Enligt praxis från Europadomstolen ska prövningen ske i tre steg. Det ska röra sig 

om ett lagligt ingrepp, någon av de i artikel 8.2 i EKMR uppräknande allmänna eller 

enskilda intressena ska vara ägnat att tillgodoses och det måste även vara nödvändigt i 

ett demokratiskt samhälle.148 Att ingreppet ska vara lagligt, som stadgas i det första 

kriteriet, innebär att inskränkningen måste ha stöd i nationell lagstiftning som uppfyller 

rimliga krav på rättssäkerhet. Prövningen i det andra kriteriet tar i sin tur sikte på 

flertalet allmänt formulerade legitima ändamål, den såkallade legitimitetsprövningen. 

Inom skatterätten är det i första hand fråga om att en åtgärd ska syfta till att främja 

landets ekonomiska välstånd.149 Det tredje stycket behandlar nödvändighet vilket även 

inbegriper att det måste finnas ett behov av inskränkningen som gynnar samhället i 

stort.150 

                                                
145 Dir. 2016:15, s. 4. 
146 Se ovan Moëll not 47 a.a. s. 67. 
147 Se artikel 8.2 EKMR. 
148 Se ovan Moëll not 47 a.a. s. 67. 
149 A.a. s. 68. 
150 Se ovan Moëll not 21 a.a. s. 68. 
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4.5.2 Rätten till privatliv vid automatiskt informationsutbyte 

Det insamlande av information som sker vid granskningsprocessen enligt IDKAL utgör 

en redovisning av den enskildes tillgångar och inkomster hos ett finansiellt institut. Till 

skillnad från kontrolluppgifter, som tidigare skickats mellan stater på begäran, utgör det 

automatiska informationsutbytet dels ett automatiserat utbyte och dels ett mer 

heltäckande utbyte av upplysningar gällande en fysisk persons finansiella konton. Det 

förefaller därmed rimligt att ett automatiskt informationsutbyte som sker enligt den 

globala standarden utgör en inskränkning av rätten till privatliv. Det potentiella 

intrånget aktualiseras i förhållande till informationsinhämtandet av konto- och 

innehavsuppgifter. Detta av den anledning att kontouppgifter och innehavsuppgifter kan 

ses som information relaterad till en fysisk person och därmed även anses inkräkta på 

den enskildes privatliv. Det automatiska informationsutbytet som sker enligt den 

globala standarden skulle dock eventuellt kunna omfattas av undantagsbestämmelsen i 

artikel 8.2 i EKMR och därmed komma att rättfärdigas.  

Den globala standarden genomförs i nationell lagstiftning av de avtalsslutande 

staterna vilket innebär att granskningsproceduren för att identifiera rapporteringspliktiga 

konton sker enligt lag. Utbytet av de upplysningar som identifieras överförs även genom 

en process som är reglerad i lag. I förhållande till kravet på legitimitet skulle det även 

bli nödvändigt att tydliggöra det allmänna intresset som ska balanseras mot den 

enskildes rätt. Med anledning av att syftet med den globala standarden är att stävja 

skatteflykt och skatteundandragande på ett internationellt plan, och därmed skydda den 

nationella skattebasen, bör det anses vara ett syfte som ligger i linje med att främja 

landets ekonomiska välstånd. Kravet på nödvändighet som är det tredje kriteriet har 

beskrivits som svårbedömt. Sett till principen om ”margin of appreciation” har varje 

konventionsstat själv friheten att avgöra om en inskränkning är nödvändig.151 Vid en 

bedömning av nödvändighetskriteriet ska det framgå att inskränkningen är nödvändig i 

ett demokratiskt samhälle. Med anledning av att den globala standarden syftar till att 

förhindra skatteundandragande och skatteflykt på ett internationellt plan, genom att rätt 

skatt betalas i rätt stat, kan nödvändighetskriteriet liksom legitimitetskriteriet komma att 

kopplas till den globala standardens syfte. Enligt min mening tyder detta sammantaget 

på att inskränkningen av den personliga integriteten, som sker vid ett automatiskt 

                                                
151 Cameron, An introduction to the European Convention on Human Rights, s. 120. 
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informationsutbyte i skatteärenden, kan komma att rättfärdigas mot bakgrund av 

prövningen enligt artikel 8.2 i EKMR.  

 

5 En proportionerlig reglering?  
5.1 Proportionalitetsprincipen vid automatiskt informationsutbyte 
Proportionalitetsprincipen ska beaktas såväl i skatterätten som enligt EU-rätten. I rent 

intern skatterätt kodifieras proportionalitetsprincipen bland annat i 2 kap. 5 § SFL. 

Bestämmelsen tar sikte på beslut som fattas enligt SFL vilket i regel är av SKV och inte 

utformning av lagstiftning. Bestämmelser som styr lagstiftning kan i sin tur enbart 

finnas i grundlag. Proportionalitetsbedömningar görs dock alltid i samband med 

beredningen av ny lagstiftning, där för- och nackdelar vägs mot varandra. I 

propositionen till genomförandet av den globala standarden i svensk rätt finns det inget 

avsnitt som behandlar författningsförslagens förenlighet med proportionalitetsprincipen. 

Istället analyseras den administrativa bördan för de som berörs av regleringen mot 

nyttan med det automatiska informationsutbytet. Detta sker i form av en 

konsekvensanalys.152 Vid automatiskt informationsutbyte är det naturligt att väga den 

administrativa bördan för den enskilde och för SKV mot nyttan med 

informationsutbytet. Inom EU-rätten kommer proportionalitetsprincipen till uttryck i 

artikel 5.4 i FEU. Det blir därav relevant att beakta de proportionalitetsavvägningar som 

skedde i samband med genomförande av den globala standarden i svensk rätt. Nedan 

kommer därmed de svenska lagstiftningarna för genomförande av den globala 

standarden i svensk rätt att beaktas i förhållande till proportionalitetsprincipen såväl 

enligt rent intern skatterätt som enligt EU-rätten.  

 
5.2 Proportionalitetsavvägningar enligt svensk rätt 

5.2.1 IDKAL och dess utformning – ett bakslag för ändamålet med regleringen? 

Att bestämmelserna i IDKAL är tekniskt komplicerade avslöjas av att en väsentlig del 

av propositionen för genomförandet av den globala standarden i svensk rätt tillägnas 

                                                
152 Se ovan not 6 a.prop. s. 160. 
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avsnitt som berör tolkning av bestämmelserna.153 SKV har utfärdat riktlinjer för hur 

bedömningen enligt IDKAL ska gå till.154 Riktlinjerna är uttömmande vad gäller 

beskrivning av bestämmelserna som reglerar identifieringen av rapporteringspliktiga 

konton. För gemene man kan riktlinjerna dock komma att uppfattas som svårtolkade 

med anledning av att regleringen i IDKAL ställer genomgående krav på teknisk 

förståelse. Utöver SKV:s riktlinjer saknas det vägledning för hur bestämmelserna i 

IDKAL ska tolkas.  

För att underlätta genomförandet av granskningsproceduren enligt IDKAL finns det 

dock möjlighet att anlita en tredjepartsleverantör.155 Detta innebär att de finansiella 

instituten har möjlighet att outsourca granskningen av konton till en annan part, 

förslagsvis ett företag. Många av de större finansiella instituten som exempelvis 

storbankerna har en ekonomisk möjlighet till stödfunktioner och IT-avdelningar. Enligt 

min mening blir en investering i form av att anlita en tredjepartsleverantör därmed något 

som med största sannolikhet främst kommer att nyttjas av de medelstora och större 

finansiella instituten. För de mindre finansiella instituten bör dock granskningen enligt 

IDKAL, för att identifiera rapporteringspliktiga konton, inte vara lika betungande sett 

till omfattningen av kunder och kontoinnehavare.  

Enskilda kontoinnehavare kan däremot komma att påverkas då de behöver inkomma 

med dokumentation samt svara på frågor för att underlätta för ett rapporteringsskyldigt 

finansiellt institut att genomföra granskningsprocessen enligt IDKAL. En 

dokumentation som för den enskilde kan komma att innebära ökade krav på extern 

rådgivning från exempelvis skatterådgivare för att förstå dokumentationskraven samt i 

vilken utsträckning som personen i fråga omfattas av rapporteringsplikten. Den 

osäkerhet vad avser tolkning och tillämpning som omsluter bestämmelserna i IDKAL 

kan därmed motsägelsefullt nog innebära ett ökat skatteundandragande. För den 

enskilde och de mindre finansiella instituten som inte har den ekonomiska möjligheten 

att anlita en tredjepartsleverantör i lika stor utsträckning som de större finansiella 

instituten, kan det innebära att beslut i vissa fall fattas på felaktiga grunder. Vilket i 

förlängningen skulle kunna innebära att SKV får in uppgifter om konton som i själva 

verket inte är rapporteringspliktiga. En utgångspunkt är därmed att bestämmelserna i 

IDKAL kommer att öka den regulatoriska bördan för de finansiella institut som 

                                                
153 Se ovan not 6 a.prop. s. 166-219. 
154 SKV, CRS och DAC 2, s. 1. 
155 Se ovan not 6 a.prop. s. 74. 
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genomför granskningsproceduren enligt IDKAL, samt för de personer och företag som 

omfattas av lagstiftningen. Enligt min mening innebär IDKAL, med dess komplicerade 

och tekniskt detaljrika definitioner, ett bakslag i förhållande till ändamålet med 

regleringen. Lagstiftningen är utformad på ett sådant sätt att den är svårtillgänglig, även 

för de som är specialister på värdepappers- och kapitalmarknadsfrågor. Med anledning 

av att regleringen avser att motverka skatteundandragande och skatteflykt på ett 

internationellt plan riskerar de tekniskt komplicerade bestämmelserna som IDKAL 

utgörs av att få en oproportionerlig effekt. En strikt motverkansreglering som IDKAL 

riskerar därmed närmast att leda till en förskjutning av syftet med automatiskt 

informationsutbyte avseende upplysningar av finansiella konton. Det bör därmed 

ifrågasättas om ett regelverk som IDKAL, vilket syftar till att motverka 

skatteundandragande och skatteflykt internationellt, men som står i strid med betydande 

syften som ändamålsenlighet och tydlighet utan vidare bör kunna upprätthållas.  

 
5.2.2  SKV:s beaktande av 2 kap. 5 § SFL vid automatiskt informationsutbyte 

De finansiella institutens skyldigheter att lämna uppgifter till SKV om 

rapporteringspliktiga konton togs in i SFL som en skyldighet att lämna kontrolluppgift 

för ett rapporteringspliktigt finansiellt institut.156  Handläggningen i SKV styrs främst 

av SFL157. Med anledning av att proportionalitetsprincipen kodifierats i SFL innebär det 

att SKV måste beakta denna princip vid beslutsfattande. Detta gäller dock inte i 

förhållande till ett automatiskt informationsutbyte. Vid ett automatiskt 

informationsutbyte sker ingen proportionalitetsbedömning av SKV i det enskilda fallet. 

Ett automatiskt informationsutbyte ska kunna ske maskinellt genom att det på förhand 

programmeras vilka uppgifter som ska utbytas och när. Vid ett informationsutbyte på 

begäran ska SKV däremot i varje enskilt fall bedöma om uppgifter ska lämnas ut eller 

inte. Det finns då ett utrymme för SKV att avgöra om det skulle strida mot allmän 

ordning att lämna upplysningar.158 Med anledning av att det inte ska ske någon 

proportionalitetsavvägning av SKV vid ett automatiskt informationsutbyte finns det inte 

någon motsvarighet till 10 § i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom 

Europeiska unionen i fråga om beskattning i utbyteslagen. Det finns därmed ingen 

                                                
156 Se ovan not 6 a.prop. s. 65. 
157 Se skatteförfarandelag (2011:1244). 
158 Se 10 § i lagen (2012:843) om administrativt samarbete mellan Europeiska unionen i fråga om 
beskattning. 
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laglig grund för SKV att vägra lämna upplysningar eller på annat sätt motsätta ett utbyte 

när det gäller ett informationsutbyte som sker automatiskt. Det sker därmed ingen 

bedömning av varken proportionalitet eller om ett utbyte är rimligt vid ett automatiskt 

utbyte av upplysningar om finansiella konton. I detta fall är det väsentligt att Sverige 

undertecknat ett multilateralt avtal om informationsutbyte av finansiella konton och att 

det finns ett EU-direktiv om ett sådant utbyte. Sverige har undertecknat det multilaterala 

avtal som den globala standarden bygger på vilket medför att Sverige är internationellt 

förpliktigat att genomföra utbytet av upplysningar om finansiella konton. Av vad som 

ovan framförts skulle det med största sannolikhet vara förenat med komplikationer för 

Sveriges trovärdighet och anseende att bryta mot dessa skyldigheter. 

Proportionalitetsavvägningar måste därför göras redan i förhandlingsarbetet avseende 

EU-direktiv och internationella överenskommelser. 

 
5.3 IDKAL i förhållande till artikel 5.4 FEU 

5.3.1 Lämplighetskriteriet  

EU-domstolen har i flertalet mål bedömt olika åtgärders lämplighet.159 Bedömningen av 

om en åtgärd anses uppfylla lämplighetskriteriet, vid en proportionalitetsbedömning, 

innebär att ta ställning till huruvida den regel med vars stöd en åtgärd vidtas var lämplig 

då den beslutades.160 EU-domstolen har oftast kommit fram till att åtgärden varit 

befogad då den vidtogs.161 I förhållande till den globala standarden innebär 

bedömningen enligt lämplighetskriteriet om genomförandet av den globala standarden i 

svensk rätt var en lämplig åtgärd när den vidtogs. Vid tidpunkten för beredningen av 

den svenska lagstiftningen för genomförandet av den globala standarden var 

genomslaget för FATCA såväl inom EU som utanför stort. Bland de 101 stater och 

jurisdiktioner som undertecknat bilaterala avtal med USA om FATCA fanns samtliga av 

EU:s medlemsstater representerade.162 Inom OECD var den globala standarden en 

vidareutveckling av FATCA, med viss avvikelse för att fungera i ett multilateralt 

sammanhang. Med anledning av att Sverige undertecknat ett bilateralt avtal med USA 

om FATCA i anslutning till den globala standardens genomförande i svensk rätt kunde 

                                                
159 Se ovan Moëll not 47 a.a. s. 114. 
160 A.a. s. 115. 
161 Se 40/72 Schroeder KG v. The Federal Republic of Germany (1073) ECR 125 och 138/78. 
162 Se ovan not 6 a.prop. s. 58. 
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beredningsprocessen av den globala standarden genomföras snabbt. Det krävdes stora 

investeringar av såväl finansiella institut som skattemyndigheter i de stater som ingick 

bilaterala avtal med USA om FATCA. Den globala standarden innebär ett utökat 

informationsutbyte sett till att avtalet är multilateralt och därmed även en möjlighet för 

de stater som ingick avtal med USA om FATCA att dra nytta av de investeringar som 

gjordes i samband med genomförandet av FATCA.163 Möjligheten till ett utökat 

informationsutbyte var därmed en starkt bidragande orsak till den globala standardens 

genomslag. Mot bakgrund av den prioritetsordning som regeringen uttryckte i frågor 

som gällde bekämpande av skatteundandragande och skatteflykt på ett internationellt 

plan och den utveckling som skett i och med FATCA var införlivningen av den globala 

standarden i svensk rätt ett steg i rätt riktning. Enligt min mening fanns det därmed 

faktorer som sammantaget talar för att genomförandet av den globala standarden i 

svensk rätt var en lämplig åtgärd vid tidpunkten då den vidtogs. 

 
5.3.2 Kravet på nödvändighet – fanns det ett mindre betungande alternativ? 

Nödvändighetskriteriet innebär att det minst betungande alternativet ska väljas, för det 

fall det finns flera olika alternativa åtgärder att välja mellan.164 Som ovan fastställts har 

bestämmelserna i IDKAL beskrivits som tekniskt komplicerade. Den tekniskt 

komplicerade lagstiftningen kan delvis förklaras mot bakgrund av att lagstiftaren, vid 

införlivningen av den globala standarden i svensk rätt, utgått från FATCA som förebild. 

En reglering som även den fått utstå kritik, inte minst från lagrådet, för att anses vara 

alltför tekniskt komplicerad.165 Vid beredningen av den svenska lagstiftningen för 

genomförandet av FATCA uppmärksammades ett alternativ som eventuellt skulle 

kunna anses som mindre ingripande. Detta alternativ skulle vara att genomföra FATCA 

och den globala standarden i en gemensam lagstiftning. Huruvida en gemensam lag för 

genomförande av FATCA och den globala standarden i svensk rätt skulle vara aktuellt 

gavs dock inte något större utrymme, utan avfärdades mot bakgrund av att skillnaderna 

regelverken emellan ansågs betydande och tidsramen för lagstiftningsprojektet för 

kort.166 Enligt min mening är det dock av vikt att inom ramen för en 

proportionalitetsbedömning utreda alternativet i form av en gemensam lag för 

                                                
163 Se ovan not 6 a.prop. s. 59. 
164 Se ovan Moëll not 47 a.a. s. 115. 
165 Lagrådets utdrag från protokoll vid sammanträde 150911, s. 2. 
166 Se ovan not 6 a.prop. s. 160. 
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genomförande av FATCA och den globala standarden något mer ingående. Den globala 

standarden bygger på modellen för bilaterala FATCA-avtal, med viss anpassning för att 

fungera multilateralt. Den globala standarden innebär även, i likhet med FATCA, att 

finansiella institut ska identifiera utländska kontohavare och lämna information om 

deras tillgångar och kapitalinkomster. Vid en noga jämförelse av de bägge regelverken 

framkommer dock dess olikheter, främst avseende granskningsproceduren. Ett 

potentiellt tillvägagångssätt till en gemensam lag för genomförande av FATCA och den 

globala standarden skulle vara att genomföra de båda regelsystemen identiskt i svensk 

lag. Detta skulle dock i sin tur enbart vara möjligt om varje fördel för svenska 

finansiella institut i det ena regelverket jämfört med det andra skulle tas bort. I praktiken 

skulle detta innebära att alla konton måste granskas vid samma tidpunkt. Detta skulle 

medföra att de tidiga tidsfristerna och de undantag som föreskrivs i FATCA men inte i 

den globala standarden inte skulle få nyttjas av de svenska finansiella instituten. En 

lösning som sammantaget skulle innebära en betydande börda för de finansiella 

instituten. Konsekvenserna av ett gemensamt genomförande av FATCA och den globala 

standarden kan därmed illustreras med hjälp av ett kort exempel.  

Ett finansiellt institut exempelvis en bank har en kund som är en fysisk person och 

som i sin tur innehar ett vanligt bankkonto. När banken ska genomföra sin 

granskningsprocedur måste den först avgöra om det är fråga om ett befintligt konto eller 

ett nytt konto. Detta är nödvändigt för att banken ska veta vilket kapitel i IDKAL 

respektive IDKL som den ska tillämpa. Enligt FATCA är ett nytt konto ett konto som 

öppnats den 1 juli år 2014 eller senare. Enligt den globala standarden är ett nytt konto 

ett konto som öppnats den 1 januari år 2016 eller senare. När det gäller konton som 

öppnats mellan dessa datum måste banken ta reda på om personen är amerikansk 

medborgare eller inte innan den kan besluta viken granskningsmetod som är aktuell i 

fallet. Granskningen är dock just det som banken behöver utföra för att veta om kunden 

är amerikansk medborgare eller inte. Banken måste då granska kontot enligt reglerna för 

nya konton och dessutom enligt reglerna för befintliga konton för att först därefter 

kunna avgöra om kontot skulle ha granskats som ett nytt konto eller ett befintligt konto. 

Utöver detta måste granskningen även genomföras inom de snäva tidsfrister som gäller 

för FATCA-regelverket. Att alla konton som har ett värde på 50 000 US-dollar eller 

mindre är undantagna enligt FATCA och inte behöver granskas hjälper inte banken 

eftersom den måste genomföra granskningen för att veta om personen är amerikansk 
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medborgare och FATCA därmed blir tillämpligt. Ett sådant undantag föreskrivs inte i 

den globala standarden och det räcker därför inte ens att veta att kunden är amerikansk 

medborgare eftersom han eller hon samtidigt kan vara skattskyldig i ett annat land än 

Sverige eller USA. Skulle fallet vara så ska kontot granskas enligt den globala 

standarden och då gäller inte 50 000-gränsen. För att få ihop detta till ett enhetligt 

granskningssystem i svensk lag, och samtidigt uppfylla både FATCA och den globala 

standarden måste varje bestämmelse jämföras. I varje situation måste den bestämmelse 

väljas från den globala standarden eller FATCA som är mest betungande för banken. De 

olikheter som identifierades mellan FATCA och den globala standarden, främst 

avseende granskningsproceduren, förhindrade därmed att det på ett meningsfullt sett 

skulle gå att genomföra de båda regelverken i en gemensam lagstiftning. Sett till 

ovanstående illustrerade exempel framstår fördelarna med ett gemensamt genomförande 

av FATCA och den globala standarden i svensk rätt varken som ett rimligt eller mindre 

betungande alternativ.  

 
5.3.3 Proportionalitet i strikt bemärkelse  

Det har getts uttryck för att förhållandet mellan lämplighetskravet och 

nödvändighetskravet och utöver det att åtgärden ska bedömas vara proportionerlig i 

strikt bemärkelse inte alltid är given.167 Vid prövning av om kriteriet för proportionalitet 

i strikt bemärkelse är uppfyllt gör EU-domstolen en helhetsbedömning där alla relevanta 

faktorer i målet beaktas.168 En bedömning som tar avstamp i balansen mellan åtgärden 

och de restriktioner som i samband med genomförandet av åtgärden eventuellt kan 

komma att begränsa den enskildes rättigheter.169 Det har konstaterats att den enskildes 

rättigheter kan komma att inskränkas vid den granskningsprocedur som sker enligt 

IDKAL samt det automatiska informationsutbyte som sker enligt utbyteslagen. 

Rättighetsinskränkningarna har främst aktualiserats i förhållande till den enskildes rätt 

att överklaga samt skyddet för den personliga integriteten. Bedömningen av strikt 

proportionalitet tar avstamp i förhållandet mellan åtgärden, vilket i detta fall blir det 

automatiska informationsutbytet, sett till de restriktioner som uppstår för den enskilde i 

samband med genomförandet av åtgärden. Med anledning av att den enskilde inte är 

part i förhållande till informationsutbytesprocessen finns det inte någon laglig rätt för 
                                                
167 Se ovan Moëll not 47 a.a. s. 117. 
168 Lundblad, Wärnsby, Proportionalitetsprincipen inom förvaltningsrätten efter Barsebäcksdomen, s. 226. 
169 Se ovan Moëll not 47 a.a. s. 25. 
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den enskilde att överklaga ett informationsutbyte enligt svensk rätt. Det faktum att den 

enskilde, i samband med ett automatiskt informationsutbyte, inte har en laglig rätt att 

överklaga är därmed inte en rättighet som kränks specifikt genom det automatiska 

informationsutbytet utan skulle ha gällt oavsett vilket informationsutbyte som 

aktualiserades. En annan potentiell inskränkning av den enskildes rättighet som 

konstaterats i samband med automatiskt informationsutbyte är inskränkningen av rätten 

till personlig integritet och privatliv enligt artikel 8.1 i EKMR. Det potentiella intrånget 

ansågs vara koncentrerat till själva informationsinhämtandet av konto- och 

innehavsuppgifter. Inskränkningen ansågs dock kunna rättfärdigas med hänsyn till 

landets ekonomiska välstånd i enlighet med artikel 8.2 i EKMR. Vad som däremot blir 

bekymmersamt är frågan om inskränkningen av den personliga integriteten och rätten 

till privatliv kan anses vara rättfärdigat med hänsyn till proportionalitetsprincipen. För 

att uppfylla proportionalitetskravet krävs det att åtgärden inte går utöver vad som är 

nödvändigt, vilket i fallet med informationsutbyte innebär att information enbart får 

samlas in som är nödvändig för att uppfylla målet om rätt beskattning. Det har 

konstaterats att överflödesinformation kan aktualiseras i samband med granskningen 

enligt IDKAL sett till att det sker en omfattande granskning för att fastställa ett 

rapporteringspliktigt konto.170 Detta tyder på att det inte rör sig om ett minimum av 

information enbart för att säkerställa syftet. I förhållande till den enskildes rätt till 

privatliv och personlig integritet kan det därmed bli problematiskt att bedöma den 

granskningsprocedur som sker enligt IDKAL som proportionerlig i förhållande till den 

inskränkning som sker av den enskildes privatliv. 

 
5.4 Komparativa aspekter i ljuset av FATCA  

5.4.1 Tolkning och tillämpning 

För de svenska finansiella instituten har såväl FATCA som den globala standarden gett 

upphov till en rad tolknings- men framförallt tillämpningsproblem. Genomförandet av 

FATCA i svensk rätt innebar indirekt ett genomförande av en amerikansk konstruktion i 

svensk rätt. Detta märks tydligt vid en närmare granskning av den svenska 

lagstiftningen för genomförande av FATCA. Systematiken i IDKL är inte vanligt 

förekommande i svensk lagstiftning. I andra lagar på skatterättens område är 

                                                
170 Se ovan not 6 a.prop. s. 66. 
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utgångspunkten hur rapporteringen ska gå till för det som anses skattepliktigt. IDKL är 

istället utformad likt en instruktionsbok för alla moment som eventuellt kan uppkomma 

och därmed uttömmande. Detta kan förklaras mot bakgrund av amerikansk rättskultur. 

Inom det amerikanska skattesystemet råder en helt annan detaljstyrning där 

lagstiftningen i regel är uttömmande. I det svenska rättssystemet så sker lagstiftningen i 

huvudsak genom förarbeten vilket medför att den svenska lagstiftningen för 

genomförandet av den globala standarden inte är lika detaljerad och uttömmande. 

Detaljstyrningen inom den amerikanska rättskulturen kräver att rättstillämparen sätter 

sig in i lagstiftningen i större utsträckning för att förstå hur bestämmelserna ska falla ut i 

praktiken. Bakgrunden till de uttömmande bestämmelserna i den amerikanska 

lagstiftningen går att härleda till viljan att stävja missbruksbeteenden genom att utpeka 

specifika förfaranden och därmed täcka in så många icke eftersträvansvärda beteenden 

som möjligt i lagstiftningen.171  

Med anledning av att den globala standarden bygger på ett multilateralt avtal, med 

avtalsslutande stater globalt, kan rättstraditionerna komma att variera avtalsslutande 

stater emellan. En tolkning som är given för en av de avtalsslutande staterna behöver 

därmed inte tolkas på samma sätt i en annan avtalsslutande stat. Vad som underlättar ur 

tolkningshänseende är det faktum att den globala standarden har en kommentar för 

tolkning och tillämpning, vilket FATCA saknar. IRS har dock publicerat frågor och svar 

(FAQs) vilka är avsedda för tolkning av bestämmelserna i FATCA.172 De FAQs som 

IRS publicerat är dock tekniskt komplicerade och saknar pedagogiska exempel. 

Kommentaren till den globala standarden kan däremot verka som ett komplement för de 

avtalsslutande staterna att ta till sig regleringen på nationell nivå men även skapa en 

ökad förståelse för hur regleringen ska falla ut i praktiken. Kommentaren till den 

globala standarden ger tydliga och handfasta exempel på hur de olika artiklarna i den 

globala standarden ska tolkas. En kommentar för tolkning som OECD utvecklat till den 

globala standarden skapar ett tolkningsverktyg som kan förhindra olikheter vid 

tillämpning stater emellan på global nivå. Sett till att FATCA saknar en kommentar för 

tolkning kan det medföra ytterligare arbete för de avtalsslutande staterna då det kräver 

att dessa sätter sig in i den amerikanska lagstiftningen i betydligt större utsträckning. En 

aspekt som i förlängningen kan skapa en diskrepans mellan mål och medel om stater, 

                                                
171 Jfr Ault, Comparative Income Taxation, s. 185. 
172 https://www.irs.gov/businesses/corporations/frequently-asked-questions-faqs-fatca-compliance-legal  
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vid avsaknad av en kommentar för tolkning av FATCA, kan komma att tolka 

regelverket olika. 

 
5.4.2 Outsourcing av granskning i IDKL och IDKAL – möjligheter och risker 

Sedan finanskrisen år 2008 har omfattningen och komplexiteten av regelverk i syfte att 

minimera den växande problematiken kring internationell skatteflykt och 

skatteundandragande varit påtaglig.173 Det finns därmed en rad rapporteringskrav som 

har införts för olika ändamål för den finansiella sektorn de senaste åren. FATCA liksom 

den globala standarden är ett led i denna utveckling. Ett finansiellt institut kan dock ta 

hjälp av annan part för att uppfylla rapporteringsskyldigheten genom outsourcing av 

granskningsproceduren till en tredjepartsleverantör. Detta gäller såväl enligt IDKL som 

IDKAL. Sett till att ansvaret kvarstår hos det rapporteringsskyldiga finansiella institutet 

ansågs det inte vara nödvändigt att införa någon särskild bestämmelse om denna 

möjlighet i varken IDKL eller IDKAL.174 Det kan ifrågasättas om möjligheten att 

outsourca identifieringsprocessen till en tredjepartsleverantör kan leda till oklarhet vid 

tillämpning om enbart vissa stater inför bestämmelser om det i lag. Särskilt när det 

kommer till att de stater som ingått avtalen om såväl FATCA som den globala 

standarden har varierade rättstraditioner.  

Granskningsproceduren enligt den globala standarden är noggrant beskriven i CRS 

och bilaga I till DAC. Något utrymme för de avtalsslutande staterna att genomföra olika 

granskningsprocedurer i nationell lagstiftning anses det därmed inte finnas någon större 

risk för. I de fall frågor uppkommer kring hur en bestämmelse i CRS, och därmed även 

DAC 2 eftersom DAC 2 syftar till att genomföra CRS, ska tolkas har frågorna 

diskuterats i OECD och mynnat ut i FAQs som publiceras på OECD:s webbplats. Syftet 

med FAQs är att genomförandet av den globala standarden ska bli enhetligt för alla de 

avtalsslutande staterna samt att avvärja oklarheter vid tolkning och tillämpning. Arbetet 

med FAQs pågår fortfarande inom OECD. Möjlighet till att anlita en 

tredjepartsleverantör anges i den globala standarden och ska således gälla för alla länder 

som ingår det multilaterala avtalet om den globala standarden. Detta oavsett om en stat 

väljer att reglera den möjligheten i lagstiftningen för genomförande av den globala 

standarden. På ett nationellt plan och i svensk rätt finns inga regler som hindrar en 

                                                
173 Pettersson, Transparensen i de svenska storbankerna ökar, s. 2.  
174 Se prop. 2014/15:41, s. 122 samt prop. 2015/16:29, s. 74 
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kontrolluppgiftsskyldig att ta hjälp av någon annan med att lämna kontrolluppgifter. Det 

är således alltid den kontrolluppgiftsskyldige som ansvarar för att korrekta uppgifter 

lämnas till SKV. Att införa en bestämmelse i lag angående möjligheten för de 

finansiella instituten att anlita en tredjepartsleverantör för att genomföra delar av 

granskningsproceduren ansågs därmed inte rimligt i förhållande till den globala 

standarden. Däremot finns inte en lika detaljerad utvärdering i förhållande till FATCA 

och vad den oreglerade möjligheten till att anlita en tredjepartsleverantör kan komma att 

innebära gällande FATCA. Med anledning av att FATCA saknar en kommentar för 

tolkning kan möjligheten att anlita en tredjepartsleverantör komma att tolkas olika 

mellan de avtalsslutande staterna. Det bör därmed finnas ett krav på att möjligheten att 

anlita en tredjepartsleverantör ska regleras i respektive avtalsslutande stats nationella 

lagstiftning. 

 

6 En rättssäker reglering?  
6.1 Behovet av öppenhet och transparens i skattesystemet 
De insatser som stater och jurisdiktioner inom EU och OECD enats om i form av 

FATCA och den globala standarden är exempel på åtgärder för en ökad öppenhet och 

transparens i den finansiella sektorn. Det krävs dock ytterligare åtgärder för att komma 

till bukt med skatteflykt och skatteundandragande på ett internationellt plan. Det finns 

flera utmaningar som kan identifieras i samband med det automatiska 

informationsutbyte som kommer att ske inom ramen för den globala standarden. Med 

anledning av att OECD:s ambition är att få så många stater som möjligt att ansluta sig 

till det multilaterala avtalet kan det komma att innebära att stater och jurisdiktioner med 

vitt skilda rättstraditioner ska utbyta finansiell information. I förhållande till ett bilateralt 

avtal blir ett utbyte av upplysningar som baseras på ett multilateralt avtal inte lika 

förutsebart gällande vilka stater som kan komma att ansluta sig. Vi har idag en global 

ekonomi, som kännetecknas av att de finansiella systemen integreras med fria 

kapitalrörelser världen över.175 Sett till den globala ekonomi som idag råder kommer 

avtal om automatiskt informationsutbyten mellan staters skatteförvaltningar inte att 

minska, snarare tvärtom. Det krävs att det automatiska informationsutbytet utformas så 

                                                
175 Norrman, Globaliseringens effekter på skatterna och på beskattningsverksamheten, s.1. 
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att hänsyn kan tas till det faktum att de avtalsslutande staternas rättstraditioner skiftar, 

utan att riskera att information utbyts med stater som inte anses legitima. Detta för oss 

osökt in på hur stater som ingår multilaterala avtal likt den globala standarden, som 

sedan ska genomföras i nationell rätt via lagstiftning, ska garantera att lagstiftningen 

uppfyller nödvändiga krav på rättssäkerhet.  

Begreppet rättssäkerhet saknar en enhetlig definition i svensk rätt. Det finns dock 

angivna principer i svensk rätt som var för sig anses vara viktiga element i begreppet 

rättssäkerhet.176 Dessa principer anses vara legalitetsprincipen, objektivitetsprincipen, 

rätten till domstolsprövning, offentlighetsprincipen samt kravet på förutsebarhet.177 Av 

dessa principer kommer kravet på förutsebarhet samt offentlighetsprincipen att 

behandlas särskilt i förhållande till den svenska lagstiftningen för genomförande av den 

globala standarden. Detta med anledning av att kravet på förutsebarhet är av vikt för att 

ett rättsystem överhuvudtaget ska upprätthålla ett viss mått av konsekvens. 

Offentlighetsprincipen har en stark ställning i svensk rätt. I förhållande till de övriga 

stater och jurisdiktioner som ingått avtalet om den globala standarden kan principens 

betydelse komma att skifta avtalsslutande stater emellan och därmed inte värderas lika 

högt som inom det svenska rättsystemet. Det blir därmed av vikt att utreda hur 

offentlighetsprincipen beaktades vid genomförandet av den globala standarden i svensk 

rätt.  

 
6.2  Automatiskt informationsutbyte och rättssäkerhet  
6.2.1 Kravet på förutsebarhet 

För att lagstiftning ska upprätthålla kravet på förutsebarhet, och därmed anses vara 

rättssäker, krävs det att reglerna tillämpas på ett tydligt, begripligt och konsekvent 

sätt.178 Kravet på förutsebarhet är en av de mest grundläggande principerna i en rättsstat, 

detta gäller inte minst vid beskattning.179 Att inte ha tillgång till information som kan 

göra lagstiftningen begriplig och därmed skapa en förståelse för hur lagstiftningen ska 

falla ut i praktiken är en aspekt som kan skapa osäkerhet och komma i konflikt med 

kravet på förutsebarhet.180 I förhållande till IDKAL har det konstaterats att de tekniskt 

                                                
176 Beyer, Rättssäkerhet – en formsak, s. 401. 
177 Wahlgren, Lagstiftning- problem, teknik, möjligheter, s. 40. 
178 Se ovan Wahlgren not 177 a.a. s. 41. 
179 Fast, Om skyddet mot retroaktiv beskattning, s. 119.  
180 Se ovan Wahlgren not 177 a.a. s. 122. 
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komplicerade bestämmelserna som lagstiftningen utgörs av kan innebära viss 

problematik för såväl rättstillämpare som för de företag och de fysiska personer som 

omfattas av regleringen. Den tekniskt komplicerade lagstiftningen innebär inte enbart 

problem ur tolknings- och tillämpningshänseende. I förhållande till kravet på 

förutsebarhet kan den tekniskt komplicerade lagstiftningen även innebära att utfallet av 

lagstiftningen blir svårt att förutse på förhand.  

Hultqvist framhäver att om de rättsliga effekterna av ett visst handlande, trots 

ansträngningar att följa reglerna, förblir oförutsebart så faller incitamenten till 

regelkonformt beteende bort vilket innebär att lagen inte blir begriplig.181 Vad som även 

blir betydelsefullt i sammanhanget är att en lag kan ha flera underordnade mål. Den 

globala standarden utvecklades för att bemöta globaliseringen av ekonomin och därmed 

underlätta för skatteförvaltningar att samarbeta över gränserna. Gällande 

skattelagstiftning blir det därmed tydligt att såväl konjunkturpolitiska som 

industripolitiska överväganden kan påverka den faktiska utformningen av lagen.182 De 

politiska överväganden som görs ska även tillgodose olika funktioner vilket därmed kan 

medföra svårigheter för tillämpningen, då även rättsliga krav som förutsebarhet måste 

beaktas. Enligt min mening skapar därmed en tekniskt komplicerad lagstiftning även 

viss problematik i förhållandet till kravet på förutsebarhet. Det finns därmed en risk för 

att kravet på förutsebarhet, med den tekniskt komplicerade lagstiftning som IDKAL 

utgörs av, blir svårt att upprätthålla fullt ut.  

 
6.2.2 Offentlighetsprincipen  

Balansen mellan öppenhet gentemot det allmänna och skyddsintresse för den enskilde 

har i svensk rätt resulterat i att merparten av skattemyndigheternas beslut är 

offentliga.183 Offentlighetsprincipen har ett starkt fäste i den svenska rättstraditionen. 

För att förstå innebörden av offentlighetsprincipen i svensk rätt kan paralleller dras till 

Sveriges medlemskap i EU, då frågan om medlemskapets eventuella påverkan på 

offentlighetsprincipen utreddes.184 Offentlighetsprincipen och särskilt rätten att ta del av 

allmänna handlingar ansågs då vara en av de grundläggande principerna som utgör en 

                                                
181 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattning, s. 6. 
182 Se ovan Wahlgren not 177 a.a. s. 95. 
183 Prop. 1979/80:2, s. 256-257.  
184 Se SOU 1994:49.  
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del av Sveriges konstitutionella, politiska och kulturella arv.185 Frågan om offentlighet 

och öppenhet är inte enbart juridisk-tekniskt komplicerad utan kan även vara en politiskt 

känslig fråga beroende på vilken stat eller jurisdiktion som aktualiseras.  

Den globala standardens genomförande i svensk rätt har gett upphov till en rad 

ändringar av redan befintlig lagstiftning.186 För att möjliggöra det automatiska 

informationsutbytet krävdes ändringar av tidigare sekretesshindrande bestämmelser, 

men även nya hänvisningar till lagtext som aktualiserades i och med genomförandet av 

den globala standarden i svensk rätt. Med anledning av att MCAA och DAC 2 är 

internationella avtal kan det inte krävas att det i dessa avtal råder ett lika starkt uttryck 

för öppenhet och insyn för allmänheten som generellt sett stadgas i svensk rätt i och 

med offentlighetsprincipens starka fäste. I 5 § utbyteslagen regleras de begränsningar av 

användning av upplysningar som SKV tar emot av utländsk motsvarande myndighet 

med anledning av det automatiska informationsutbytet. För att dessa begränsningar även 

ska vara anpassade till svensk offentlighets- och sekretesslag har ändringar gjorts i OSL. 

I 9 kap. 2 § OSL finns bestämmelser som begränsar möjligheten att använda 

uppgifter som en svensk myndighet har mottagit från en behörig myndighet i en annan 

stat eller jurisdiktion. Lagstiftaren ansåg inte att begränsningen av användningen av 

mottagna upplysningar från andra stater var något problem vid genomförandet av den 

globala standarden i svensk rätt, då upplysningar som mottagits oftast tillförs ett mål 

eller ärende och därmed omfattas av bestämmelserna i 27 kap. OSL.187 De förändringar 

som sker i sekretesshänseende är således följdändringar som för 9 kap. 2 § OSL innebär 

en hänvisning till utbyteslagen. Det rör sig därmed inte om några förändringar som gör 

intrång på offentlighetsprincipens ställning i svensk rätt och därmed rättssäkerheten. De 

förändringarna av svensk lagstiftning som berör offentlighet och sekretess, som skedde i 

samband med den globala standardens genomförande i svensk rätt, har därmed 

föranletts ur juridisk-teknisk synpunkt. Det är därmed förändringar som varken breddar 

eller inskränker rätten till insyn eller öppenhet för allmänheten. 

                                                
185 Österdahl, Offentlighetsprincipen och det internationella samarbetet, s. 240.  
186 Se ovan not 6 a.prop. s. 2. 
187 A.prop. s. 125. 
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6.3 Automatiskt informationsutbyte och dess utmaningar 

6.3.1 Begreppet fysisk person i IDKAL- vem kan och bör kunna omfattas? 

I en global värld rör sig inte enbart kapital utan även människor över gränserna. Under 

år 2015 präglades världen och framförallt EU av den stora flyktingkrisen. En kris som i 

högsta grad fortfarande präglar världen och EU. Det bör därmed ifrågasättas hur väl ett 

globalt utbyte av upplysningar om finansiella konton är anpassat till större kriser och 

förändrade samhällsförutsättningar. Som tidigare konstaterats ska konton som tillhör 

fysiska personer granskas enligt bestämmelserna i IDKAL. Det finns ingen närmare 

förklaring av vem som omfattas av begreppet fysisk person i IDKAL. En fråga som 

därmed blir av intresse är hur denna bedömning bör ske för de nyanlända och personer 

som befinner sig i en asylprocess. Detta av den anledningen att ett utbyte av 

upplysningar om finansiella konton inte ska riskera att ske med en stat som befinner sig 

i en allvarlig konflikt.  

Det finns inget specifikt undantag för asylsökande i den globala standarden eller i 

IDKAL. I kommentaren till den globala standarden finns det dock exempel på att 

undantag kan göras för vissa typer av konton som har ett lågt värde188 Som framgår av 

avsnitt 2 i det multilaterala avtalet om den globala standarden anges det att utbytet sker i 

enlighet med Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i 

skatteärenden. Av artikel 21 i konventionen framgår bland annat att uppgifter inte 

behöver utbytas om det skulle strida mot allmän ordning och ordre public exempelvis 

om det skulle innebära penningtvätt eller finansiering av terrorism. Penningtvätt och 

finansiering av terrorism är internationella problem som utgör allvarliga hot mot det 

finansiella systemet och i förlängningen den reala ekonomin. Det finansiella systemet 

utnyttjas vid finansiering av terrorism och penningtvätt vilket medför att information 

om finansiella transaktioner och tillvägagångssätt behöver kunna utbytas.189 

Automatiskt informationsutbyte är därmed ett tillvägagångssätt för att spåra och 

uppmärksamma finansiering av terrorism och penningtvätt. I artikel 21 i Europaråds- 

och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden ges en indikation 

på att om ett område, som inte är reglerat inom ramen för den globala standarden, skulle 

                                                
188 OECD, Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters, s. 189. 
189 Skr. 2014/15:146, s. 17. 
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innebära ett oskäligt utbyte av upplysningar mellan stater så kommer det troligtvis inte 

att genomföras. I det multilaterala avtalet för den globala standarden ges det även 

uttryck för att utbyte av information enbart ska ske mellan länder som ömsesidigt 

meddelat varandra att de vill utbyta upplysningar. Riksdagen har delegerat till 

regeringen att bestämma vilka jurisdiktioner som ska vara rapporteringspliktiga 

jurisdiktioner och som utbyte ska ske med. Det faktum att två stater undertecknat det 

multilaterala avtalet för den globala standarden innebär därmed inte per automatik att de 

kommer att utbyta upplysningar. Det är således upp till varje stat att göra bedömningen 

kring vilka av de stater som undertecknat avtalet för den globala standarden som de i sin 

tur vill utbyta upplysningar med. I en situation där ett utbyte av upplysningar skulle 

innebära ett utbyte med en stat som befinner sig i allvarlig konflikt eller i krig behöver 

ett utbyte inte ske, oavsett om staten som befinner sig i den aktuella konflikten 

undertecknat avtalet för den globala standarden eller inte. För att regleringen ska kunna 

verka effektivt och framförallt rättssäkert krävs det att den tillämpas enhetligt. IDKAL 

är utformad så att de finansiella instituten ska ta reda på vilka kontohavare som är 

hemmahörande i respektive stat och lämna uppgifter om detta till SKV. SKV kommer 

emellertid inte att föra den informationen vidare om det inte har uttryckts en vilja till ett 

utbyte mellan de två staterna som ingått det multilaterala avtalet om den globala 

standarden. Enligt min mening skapar detta en sorts säkerhetsventil i det faktum att det 

är upp till staterna själva att i slutändan besluta om ett utbyte ska ske.  

 
6.3.2 Inrättandet av en tvistlösningsmekanism 

Det faktum att uppgifter som de finansiella instituten lämnar till SKV om 

rapporteringspliktiga finansiella konton sedan ska överföras till andra stater eller 

jurisdiktioners motsvarande skattemyndighet har inte varit helt okritiserat.190 Det som 

ansetts bekymmersamt har bland annat varit den problematik som eventuellt kan uppstå 

om skattekrav riktas mot en och samma person från flera stater och jurisdiktioner 

samtidigt. Ett förslag som har behandlats, vid genomförandet av den globala standarden 

i svensk rätt, var om det fanns ett behov av en separat tvistlösningsmekanism för de fall 

skattekrav riktades mot en och samma person från flera stater samtidigt.191 Det 

automatiska informationsutbyte som kommer att ske i och med den globala standardens 
                                                
190 Se bl.a. Svenska Bankföreningen remissvar, dnr 2015/04/001 samt Svenskt Näringsliv remissvar, 
dnr/2015.   
191 Se ovan not 6 a.prop. s. 69. 
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genomförande i svensk rätt syftar dock inte till att påverka den enskildes 

skattskyldighet, utan till att rätt skattebelopp ska betalas i rätt land.192 Regeringen 

underströk därmed att ett automatiskt informationsutbyte inte påverkar den enskildes 

skattskyldighet i någon stat eller jurisdiktion utan syftar till att ge skattemyndigheterna 

information om inkomster som kan vara skattepliktiga i den aktuella staten eller 

jurisdiktionen.193  

Sett till att personers skattskyldighet och inkomsters skatteplikt bedöms utifrån olika 

principer uppstår det ibland situationer när flera stater gör anspråk på att beskatta ett 

skattesubjekt för samma inkomst.194 Internationell juridisk dubbelbeskattning är en 

annan benämning på den situation som uppstår när staters användning av en eller flera 

beskattningsprinciper kolliderar.195 Med anledning av detta har Sverige ingått ett 

betydande antal skatteavtal som syftar till att inte bara undanröja en sådan situation utan 

även förhindra internationell skatteflykt. Sett ur ett bilateralt perspektiv har Sverige 

ingått mer än 90 skatteavtal med andra stater för att undvika en situation av 

internationell juridisk dubbelbeskattning där även klausuler om informationsutbyte 

ingår.196 Frågor om undanröjande av dubbelbeskattning har dock bedömts som en fråga 

som inte ska hanteras inom ramen för genomförandet av den globala standarden.197 Det 

ansågs därmed inte vara av vikt att vidare utreda ett eventuellt införande av en 

tvistlösningsmekanism i samband med genomförandet av den globala standarden i 

svensk rätt.  

Inom OECD har det sedan år 2013 och inom ramen för BEPS-projektet pågått ett 

arbete med att motverka skatteflykt och skadlig skattekonkurrens där även 

informationsutbyte behandlats. BEPS är ett internationellt projekt som har arbetats fram 

av OECD på begäran av G20-länderna.198 OECD lanserade sina slutliga rapporter i 

BEPS-projektet i oktober år 2015.199 Utöver detta har EU-kommissionen lanserat ett 

omfattande paket med förslag som vidareutvecklar det arbete som inleddes i och med 

BEPS-projektet. Paketet presenterades under benämningen “Anti-Tax Avoidance 

                                                
192 Se ovan not 6 a.prop. s. 160 
193 A.prop. s. 69. 
194 Lodin m.fl., Inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, s. 611. 
195 Se ovan Dahlberg not 1 a.a. s. 31. 
196 Se ovan Gustafsson-Myslinski, not 21 a.a. s. 719. 
197 Se ovan not 6 a.prop. s. 72.  
198 OECD, BEPS, s. 11. 
199 OECD, BEPS 2015 Final Reports, Explantory Statement, s. 5. 
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Package” (ATAP).200 Inom ramen för ATAP aktualiserades däremot frågan om 

inrättandet av en separat tvistlösningsmekanism. I ATAP-projektet syftar Action 14 till 

att säkerställa en effektiv och snabb lösning av tvister relaterade till internationell 

juridisk dubbelbeskattning.201 Den bakomliggande anledningen till att en 

tvistlösningsmekanism efterfrågades i ATAP-projektet har ett samband med en rapport 

för effektiv företagsbeskattning som lanserades av EU-kommissionen i juni år 2015.202 

Trots att de flesta medlemsstater har ingått bilaterala skatteavtal för att förhindra samt 

lindra internationell juridisk dubbelbeskattning när det förekommer, och det finns 

rutiner för att lösa tvister när de uppstår, ansågs tvistelösningsförfarandena vara långa, 

dyra och inte alltför gynnsamma.203 Det är värt att notera att BEPS senaste projekt för 

att förhindra skatteundandragande och skatteflykt välkomnar förbättrade 

tvistlösningsmekanismer. Diskussionen inom ramen för den globala standarden 

framhäver istället att det breda nät av dubbelbeskattningsavtal som idag existerar är 

tillräckligt för att lösa problematiken. Det faktum att dubbelbeskattningsavtalen löser 

många tvister kopplade till internationell juridisk dubbelbeskattning råder det ingen 

tvekan om däremot kan det dra ut på tiden och komma att lösas effektivare med riktade 

resurser. Det förhållningssätt som iakttas inom BEPS där frågan kring en separat 

tvistlösningsmekanism aktualiseras och diskuteras är något som inte bör förbises. Enligt 

min mening indikerar det att det krävs effektivare tag för att snabbt och utan fördröjning 

lösa den problematik som kan uppstå när flera stater riktar skattekrav avseende ett och 

samma skattesubjekt även i fråga om automatiskt informationsutbyte. 

 
6.4 En alternativ reglering? 

6.4.1 Bestämmelse för när ett utbyte av upplysningar inte ska genomföras 

Vid ett informationsutbyte på begäran har SKV möjlighet att i varje enskilt fall bedöma 

om uppgifter ska lämnas ut eller inte. Det finns då ett utrymme för SKV att avgöra om 

ett informationsutbyte skulle strida mot allmän ordning och därmed förhindra det.204 Det 

framkommer däremot inte i nationell lagstiftning och av utbyteslagen när det är aktuellt 

                                                
200 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-159_en.htm  
201 European Commission, ATAP-project, s. 21.  
202 European Commission, A Fair and Efficient Corporate Tax System in the European Union, s. 11. 
203 European Commission, A Fair and Efficient Corporate Tax System in the European Union, s. 11. 
204 Se 10 § lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska Unionen i fråga om 
beskattning. 
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för SKV att inte överföra uppgifter kring ett rapporteringspliktigt konto som granskats i 

enlighet med IDKAL. Detta kan förklaras mot bakgrund av att det vid ett automatiskt 

informationsutbyte inte ska ske några bedömningar i det enskilda fallet. I vissa extrema 

fall bör det dock finnas en möjlighet för SKV att motsätta sig ett utbyte av upplysningar 

om finansiella konton. Det kan vara i ett fall som misstänks beröra finansiering av 

terrorism eller penningtvätt eller om det skulle strida mot allmän ordning och säkerhet. 

Det har konstaterats att det finns en möjlighet för de stater som genomfört det 

multilaterala avtalet om den globala standarden att välja vilka stater de ska utbyta 

information med. Dock krävs det att denna möjlighet även förtydligas i nationell rätt.  

Med anledning av att ett automatiskt informationsutbyte ska kunna ske maskinellt, 

genom att det i förväg programmeras vilka uppgifter som ska utbytas och när, kan detta 

verka hämmande ur effektivitetssynpunkt. Enligt min mening är det inte frågan om ett 

förslag som ska innebära att SKV inför varje automatiskt informationsutbyte ska göra 

en individuell bedömning, snarare att finns en laglig rätt för SKV att i vissa extrema fall 

motsätta sig ett utbyte enligt nationell rätt. Det skulle därför krävas ett förtydligande i 

utbyteslagen i form av en undantagsbestämmelse som tar sikte på när ett utbyte inte bör 

tillåtas. Vidare bör det för SKV:s del tydliggöras vilka bedömningskriterier som gäller 

när de bedömer att ett utbyte av information om ett rapporteringspliktigt konto inte ska 

genomföras. Detta för att det ska vara tydligt för såväl enskild som för allmänheten på 

vilka grunder SKV får fatta ett beslut om att inte utbyta information, men även för att 

förhindra att bedömningen blir godtycklig.  

 
6.4.2 Internationell standard för rätten till överklagan  

Det finns i nuläget inte någon möjlighet enligt svensk rätt för den enskilde att överklaga 

ett automatiskt informationsutbyte. Detta av den anledningen att informationsutbytet 

sker mellan skattemyndigheter och informationsutbytet i och med detta inte anses 

innebära några rättsverkningar för den enskilde. Denna inskränkning av rätten till 

överklagan har uttryckts vara en önskan om ett effektivt förfarande och en möjlighet att 

genom en smidig process kunna assistera den frågande staten.205 Mot beaktande av 

argumentet om ett effektivt informationsutbyte innebär den inskränkande åtgärden i 

detta fall att den enskilde inte kan motsätta sig eller påverka ett automatiskt 

informationsutbyte. EKMR är ett viktigt folkrättsligt instrument för den enskildes fri- 
                                                
205 Se ovan Gustafsson-Myslinski not 21 a.a. s. 737. 
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och rättigheter och åberopas frekvent inför domstolarna. Med anledning av att Sverige 

blivit fälld i Europadomstolen för brott mot konventionen, ger det en viss indikation på 

att konventionen respekteras och efterföljs. Det rättighetsskydd som EKMR kan 

garantera den enskilde har dock konstaterats vara begränsat i förhållande till automatiskt 

informationsutbyte.  

Rätten att överklaga anses tillhöra en av de fem principer som i svensk rätt är 

betydelsefulla för rättssäkerhet.206 Ett automatiskt informationsutbyte där såväl 

kontrolluppgifter som personuppgifter överförs till andra staters skatteförvaltningar kan 

för den enskilde upplevas som ingripande om det inte finns någon möjlighet till insyn 

eller att motsätta sig det. En informationsutbytesprocess utan insyn från den enskilde 

som berörs av den kan även innebära att fel och misstag inte uppdagas och därmed 

rättas till. Det har tidigare konstaterats att BEPS inom ramen för ATAP-projektet 

presenterat ett förslag till en internationell tvistlösningsmekanism för tvister som rör 

internationell juridisk dubbelbeskattning. Ett effektivt tillvägagångssätt bör därmed vara 

att frågan om den enskildes rätt till överklagan lyfts på en internationell nivå likt frågan 

om en tvistlösningsmekanism för frågor relaterade till internationell juridisk 

dubbelbeskattning. Rätten att överklaga syftar i första hand till att stärka den enskildes 

rättigheter men även att motverka godtycklig tillämpning och tjänstefel inom 

skatteförvaltningen och därigenom stärka den enskildes förtroende för 

skatteförvaltningen.  

De avtalsslutande staterna som ingått det multilaterala avtalet om att genomföra den 

globala standarden i deras respektive rättssystem är stater med varierade rättstraditioner. 

I vissa stater garanteras rätten för den enskilde att överklaga ett informationsutbyte, men 

detta är långtifrån en rättighet som konsekvent tillförsäkras den enskilde i alla de 

avtalsslutande staterna. Ett reformbehov internationellt vad gäller den enskildes 

rättigheter vid informationsutbyte inom skatteområdet har tidigare aktualiserats. Främst 

med anledning av att informationsutbytet på skatteområdet ansetts brista vad gäller 

rättigheter för den enskilde som omfattas av ett sådant utbyte samt att det inte funnits 

något sätt att effektivt kontrollera utbytets laglighet.207 Dagens skattesystem kräver ett 

utökat samarbete mellan skatteförvaltningar på ett internationellt plan. Vid en avsaknad 

av att kunna åberopa EKMR krävs en möjlighet för den enskilde att på ett internationellt 

                                                
206 Se ovan Wahlgren not 177 a.a. s. 40. 
207 Calderón, Taxpayers Protection within the Exchange of Information Procedure Between State Tax 
Administrations, s. 470. 
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plan överklagan det automatiska informationsutbytet som sker inom ramen för OECD. 

Förslagsvis bör en sådan möjlighet till överklagan lyftas och diskuteras inom OECD. 

OECD skulle därmed vara en lämplig plattform att utgå ifrån vid utformningen av en 

internationell standard för den enskildes rätt till överklagan. En standard för den 

enskildes rätt till överklagan skulle få ett större genomslag inom OECD med anledning 

av att den globala standarden är en OECD-produkt med länder som skulle riskera att 

falla utanför om frågan valde att diskuteras enbart inom EU. Möjligheten till en mer 

samstämmig tolkning skulle även öka om rätten till överklagande garanterades den 

enskilde i de avtalsslutande staterna på en OECD-nivå, då det finns möjligheter till att 

även utveckla kommentarer för tolkning och tillämpning. En rätt till överklagan inom 

OECD skulle också vara att föredra ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Kostnaderna 

för att varje avtalsslutande stat ska bygga upp ett heltäckande skydd för att tillvarata den 

enskildes rätt till överklagan skulle troligtvis bli högre än om det sker inom ramen för 

en organisation som OECD. 

 

7 Avslutning  
Denna framställning har avsett att utreda dels automatiskt informationsutbyte i 

förhållande till proportionalitetsprincipen dels den enskildes rättigheter i samband med 

ett sådant utbyte. Det multilaterala avtalet som den globala standarden bygger på 

genomfördes i svensk rätt genom lag under en snabb beredningsprocess. 

Beredningsförfarandet är ett tillvägagångssätt för att försäkra att lagstiftningen uppfyller 

legitima krav på kvalité och rättssäkerhet. Bristande beredning av skattelagstiftning 

visar sig oftast vid tillämpning. Det har konstaterats att lagstiftningen för 

genomförandet av den globala standarden i svensk rätt är tekniskt komplicerad och 

därmed svårtillämpad för såväl rättstillämpare som för de företag och fysiska personer 

som omfattas av regleringen. Skattelagstiftningens kvalité är av avgörande betydelse för 

uttagande av skatt. Beredningen av skattelag är därmed av yttersta vikt för att de 

politiska intentionerna även ska kunna genomföras i praktiken. Det talar därmed för att 

relationen mellan bristfällig beredning och en bristande lagstiftningskvalité delvis har 

bekräftas i förhållande till genomförandet av den globala standarden i svensk rätt med 

anledning av bestämmelsernas tekniskt komplicerade utformning. Inom ramen för 
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denna framställning har även proportionalitetsprincipen beaktats i förhållande till 

lagstiftningen för genomförandet av den globala standarden enligt såväl rent intern 

skatterätt men även ur ett EU-rättsligt perspektiv. Vid genomförandet av den globala 

standarden i svensk rätt fanns det inget avsnitt som behandlade lagstiftningsförslagets 

förenlighet med proportionalitetsprincipen. Istället presenterades för- och nackdelar 

med förslaget i en konsekvensanalys. Vid en proportionalitetsbedömning i enlighet med 

kriterierna i artikel 5 i FEU har det konstaterats att genomförandet av den globala 

standarden var en lämplig åtgärd samt att det inte fanns något mindre betungande 

alternativ. Ur en samhällsekonomisk utgångspunkt går det däremot att ifrågasätta om 

det är ett proportionerligt tillvägagångssätt att införa bestämmelser som ska skydda den 

nationella skattebasen, samtidigt som bestämmelserna sannolikt leder till betungande 

administrativa kostnader för såväl den enskilde som för finansiella institut och 

myndigheter. Denna samhällsekonomiska utgångspunkt har dock fått stå tillbaka för 

argumentet om öppenhet och transparens i skattesystemet. Ett ökat utbyte av 

upplysningar om finansiella kontouppgifter mellan skatteförvaltningar globalt sett har 

ansetts öka möjligheten att rätt person beskattas i rätt stat.  

För den enskilde, som berörs av ett automatiskt informationsutbyte, råder det ett 

begränsat rättighets- och integritetsskydd. Det begränsade rättighetsskyddet är särskilt 

kopplat till den avsaknad som i svensk rätt råder vad gäller enskilds partsställning vid 

ett automatiskt informationsutbyte. Den enskildes möjligheter att åberopa EKMR har 

även visat sig vara begränsat i förhållande till automatiskt informationsutbyte. SKV:s 

möjligheter att beakta EKMR har därmed varit svårt att fastställa. Det som går att 

konstatera är att SKV verkar för ett effektivt informationsutbyte men på bekostnad av 

att den enskilde inte ges några möjligheter att påverka eller motsätta sig 

informationsutbytet. Möjligheten att effektivt assistera en annan stat med information 

kan därmed tyckas tagit överhand på bekostnad av den enskildes rättigheter i samband 

med ett automatiskt informationsutbyte. Det har därmed konstaterats att det krävs ett 

viss mått av godkännande av inskränkning av den enskildes rättigheter och personliga 

integritet för att kunna genomföra ett automatiskt informationsutbyte effektivt. 

Möjligheten att kombinera ett effektivt informationsutbyte med ett absolut rättsskydd 

för den enskilde har därmed inte varit möjligt. Internationella multilaterala 

överenskommelser om automatiskt informationsutbyte likt den globala standarden som 

sedan genomförs i nationell lagstiftning, innebär troligtvis en effektiv metod för att 
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minska skatteundandragande och skatteflykt. Detta med anledning av att ett aktivt 

gränsöverskridande informationsutbyte kan komma åt det internationella 

skatteundandragandet i större utsträckning. Samarbetet över gränserna medför att den 

enskildes inkomster blir desto svårare att undgå. Det innebär även i förlängningen att 

den enskildes skyddsintresse ständigt måste vägas mot vikten av det allmännas 

kontrollintresse, där avvägningarna inte alltid kommer att vara till den enskildes fördel.  
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