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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-09-26 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore 

samt justitierådet Ingemar Persson. 

 

Utbyte av upplysningar om förhandsbesked i 

gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om 

prissättning 

 

Enligt en lagrådsremiss den 1 september 2016 

(Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets 

yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (2012:843) om 

administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om 

beskattning. 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av departementssekreteraren 

Linda Bolund Thornell. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
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Allmänt 

 

I lagrådsremissen föreslås de lagändringar som krävs för att 

genomföra rådets direktiv (EU) 2015/2376 som innehåller regler om 

obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om 

beskattning (DAC 3) som ändrar direktiv 2011/16/EU (DAC 1) och 

som tidigare ändrats genom direktiv 2014/107/EU (DAC 2). DAC 1 

och 2 har genomförts i svensk rätt genom lagen (2012:843) om 

administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om 

beskattning.  

 

Enligt EU-regleringen ska medlemsstaterna utbyta upplysningar på 

skatteområdet. Utbytet sker automatiskt, spontant eller på begäran. 

2015 års direktiv innebär att det automatiska utbytet av upplysningar 

också ska inbegripa förhandsbesked i gränsöverskridande skatte-

frågor och förhandsbesked om prissättning samt att några av dessa 

upplysningar även ska lämnas till kommissionen. Direktivet föran-

leder endast ett begränsat antal ändringar i 2012 års lag. Tidigare 

direktivregler om sekretess i medlemsstaterna och vad 

medlemsstaterna får använda upplysningarna till (artikel 16) är t.ex. 

oförändrade och blir tillämpliga även vid utbyte av upplysningar om 

förhandsbesked. I direktivet har tillkommit regler om hur 

kommissionen får använda upplysningar som tagits emot från 

medlemsstaterna (artikel 23a.1). I den delen krävs inga lagändringar. 

 

De nya definitionernas placering i lagen (6 a–6 c §§) och 

rubriksättningen 

 

I lagens nuvarande lydelse har tio definitioner som motsvarar 

bestämmelser i DAC 1 och DAC 2 samlats i en paragraf, 7 §. Det 

gäller bl.a. de centrala definitionerna utbyte av upplysningar på 

begäran, utbyte utan föregående begäran och, inte minst, 
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automatiskt utbyte som är aktuellt vid de nya reglerna om utbyte av 

upplysningar om förhandsbesked. Direktivet innehåller nya 

definitioner, bl.a. av förhandsbesked i gränsöverskridande 

skattefrågor och förhandsbesked om prissättning och en ändrad 

lydelse av definitionen av automatiskt utbyte. I remissen har samtliga 

definitioner samlats under en rubrik ”Definitioner och förklaringar”. De 

nya definitionerna rörande förhandsbesked har placerats före 7 §, i 

6 a–6 c §§, under separata underrubriker medan 7 § har försetts med 

en underrubrik, ”Andra definitioner och förklaringar”.  

 

Enligt vad som uppges i remissen har regleringen skett efter mönster 

av lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton 

med anledning av FATCA-avtalet och lagen (2015:911) om 

identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av 

upplysningar om finansiella konton. Dessa båda lagar är enligt 

Lagrådets mening inte några naturliga förebilder i detta 

lagstiftningsärende. I stället finns anledning att så långt det går följa 

lagens nuvarande struktur. 

 

En placering av de nya definitionerna före den befintliga katalogen av 

definitioner i 7 § är enligt Lagrådet en helt bakvänd ordning. De nya 

definitionerna rörande förhandsbesked har sin naturliga placering sist 

i 7 §, efter de centrala definitionerna. Med hänsyn till att det är fråga 

om omfattande definitioner med många kriterier bör det emellertid 

kunna godtas att de tas in i separata paragrafer och placeras 

närmast efter 7 §, varvid de begrepp som definieras kan kursiveras 

efter mönster av 7 §. Definitionen av gränsöverskridande transaktion 

i remissens 6 c § är kopplad till definitionen av förhandsbesked i 

gränsöverskridande skattefrågor (remissens 6 a §) och bör placeras 

före bestämmelserna om förhandsbesked om prissättning.  
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Lagrådets förslag innebär att den nuvarande rubriken före 7 §, 

”Definitioner” kvarstår oförändrad och remissens förslag till ny rubrik 

efter 6 §, liksom de föreslagna tre underrubrikerna, utgår. 

 

7 a § (remissens 6 a §) 

 

Enligt Lagrådets mening bör texten i föreslagna punkterna 4 och 5 

knyta närmare an till direktivet. Det innebär bl.a. att det ges utrymme 

att beakta förhandsbesked som grundas på att det finns ett utländskt 

fast driftställe (punkt 4) och att avseende fästs vid den faktiska 

deklarationstidpunkten (punkt 5). Eftersom kraven i de olika 

punkterna är kumulativa kan skrivningen i punkt 5 förenklas; det är 

därmed inte nödvändigt att i punkt 5 upprepa vad som står i punkt 4.  

 

Lagrådet föreslår att paragrafen ges följande lydelse (ändringar 

understrukna).  

 

Med förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor avses avtal, 
meddelande eller varje annat instrument eller åtgärd med liknande effekter 
som 
1. utfärdas, ändras eller förnyas av regeringen eller av Skatteverket eller en 
annan myndighet, 
2. avser en viss person eller grupp av personer och som den personen eller 
gruppen av personer kan förlita sig på, 
3. avser tolkning eller tillämpning av lagstiftning om skatter och avgifter, 
4. avser en gränsöverskridande transaktion eller frågan om verksamhet 
som bedrivs av en person i en annan jurisdiktion utgör ett fast driftställe, 
och 
5. avser en framtida transaktion eller en framtida verksamhet eller har 
utfärdats, ändrats eller förnyats innan deklaration lämnats för den period då 
transaktionen gjordes eller verksamheten utövades.   
 

 

7 b § (remissens 6 c §) 

 

Av vad Lagrådet tidigare föreslagit följer att hänvisningen i första 

stycket till 6 a § 4 ska ändras till 7 a § 4.   
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Enligt första stycket 3 remissförslaget förutsätts att ” … transaktionen 

… utgör en del av eller hela verksamheten vid det fasta driftstället”. 

Att motsvarande formulering finns i direktivet hindrar inte att 

lagtexten ges en tydligare och enklare formulering och uttrycks som 

att ”transaktionen är hänförlig till det fasta driftstället”.  

 

I andra stycket anges att en gränsöverskridande transaktion inte 

behöver direkt beröra den person som fått förhandsbeskedet. 

Bestämmelsen får sägas vara av speciell karaktär. I direktivet finns 

motsvarande bestämmelse i artikel 3.14 andra stycket. Lagrådet 

ifrågasätter om en reglering i lag behöver ske, särskilt som en 

förutsättning är att det faktiskt föreligger ett förhandsbesked.  

 

 
7 c § (remissens 6 b §) 
 
 
Lagrådet föreslår att paragrafen formuleras på följande sätt.  
 

Med förhandsbesked om prissättning avses ett besked om framtida 
prissättning av internationella transaktioner mellan parter som är i 
ekonomisk intressegemenskap som har utfärdats, ändrats eller förnyats 
enligt lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella 
transaktioner. 
 

12 c § 

 

Lagrådet föreslår att första och andra styckena i paragrafen ges en 

enklare utformning enligt följande.  

 

Upplysningar om förhandsbesked om prissättning som grundas på en 
överenskommelse med ett land utanför Europeiska unionen och som ska 
lämnas enligt 12 a § ska inte lämnas, om det enligt tillämpligt skatteavtal 
inte är tillåtet att lämna upplysningar om beskedet till tredje man. 
 
Om förhandsbesked undantas enligt första stycket ska i stället upplysningar 
som finns att tillgå i den ansökan som legat till grund för förhandsbeskedet 
lämnas. 
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12 d § 

 

Paragrafen innehåller föreskrifter om upplysningar som Europeiska 

kommissionen inte ska få tillgång till. Den genomför artikel 8a.8 i 

direktivet. De upplysningar som undantas från informationsutbytet 

med kommissionen avser bl.a. vissa upplysningar som regleras 

närmare i 12 b respektive 12 c §. Regleringen blir mer lättöverskådlig 

om bestämmelserna i 12 d § förs över till 12 b och 12 c §§. Lagrådet 

föreslår att 12 d § utgår och att texten ”Upplysningar enligt första 

stycket 1, 2 och 8 samt andra stycket 1 ska inte lämnas till 

Europeiska kommissionen” tas in i ett nytt tredje stycke i 12 b § och 

att texten ”Upplysningar enligt tredje stycket 1, 2 och 7 ska inte 

lämnas till Europeiska kommissionen” tas in i ett nytt fjärde stycke i 

12 c §.  

 

I konsekvens med förslaget ska hänvisningarna i 12 a § första 

stycket första meningen justeras till att avse 12 b och 12 c §§ och 

punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna justeras till 

att avse 12 a–12 c §§.  

 

13 § 

 

I tredje stycket första meningen föreskrivs att Skatteverket inte ska 

lämna upplysningar om sammanfattningar ”enligt 12 b § första 

stycket 2 och 12 c § tredje stycket 2 som kan leda till att en 

affärshemlighet, företagshemlighet, yrkeshemlighet eller ett i 

näringsverksamhet använt förfaringssätt röjs”. I andra meningen 

anges ”Inte heller ska upplysningar lämnas, om det skulle strida mot 

allmänna hänsyn att lämna dem”. Meningen har fått en generell 

avfattning. Det framgår emellertid av remissen (jfr direktivet artikel 

8a.6 b) att avsikten är att undantaget för ”allmänna hänsyn” ska gälla 
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endast de angivna sammanfattningarna i 12 b § första stycket 2 och 

12 c § tredje stycket 2.  

 

Lagrådet – som ansluter sig till bedömningen i remissen att det inte 

finns utrymme att utvidga tillämpningsområdet för tredje stycket till att 

omfatta mer än sammanfattningen av innehållet i förhandsbeskedet – 

föreslår att tredje stycket formuleras om, vilket kan ske enligt 

följande. 

 

Skatteverket ska inte lämna upplysningar enligt 12 b § första stycket 2 och 
12 c § tredje stycket 2 som kan leda till att en affärshemlighet, 
företagshemlighet, yrkeshemlighet eller ett i näringsverksamhet använt 
förfaringssätt röjs eller om det skulle strida mot allmänna hänsyn att lämna 
dem.    
 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna  

 

I fråga om förhandsbesked före den 1 april 2016 undantas från det 

automatiska uppgiftslämnandet upplysningar som ”avser en person 

eller grupp av personer” när den bedrivna näringsverksamheten inte 

huvudsakligen utgörs av finansiell verksamhet eller investerings-

verksamhet (punkt 4 a). Ett ytterligare krav är att nettoomsättningen 

”för hela gruppen” är mindre än 40 miljoner euro (punkt 4 b).  

 

Språkligt är ”hela gruppen” identiskt med ”gruppen”. Av motiveringen 

i remissen framgår emellertid att uttrycket ”hela gruppen” förutsätts 

vara något annat än ”gruppen” och koppla till koncernbegreppet i 

årsredovisningslagen (1995:1554). Det bör vid den fortsatta 

beredningen övervägas om och i så fall hur en sådan koppling ska  

– med beaktande också av regleringen i punkt 4 a – återspeglas i 

punkt 4 b. 

 

När det gäller punkterna 1–3 och inledningen av punkten 4 föreslår 

Lagrådet följande formulering.  
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1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas på 

förhandsbesked som har utfärdats, ändrats eller förnyats efter utgången av 
år 2016. 
 
2. Bestämmelserna i 12 a–12 c §§ om automatiskt utbyte av upplysningar 
tillämpas, om annat inte följer av punkterna 3 och 4, även på förhands-
besked som har utfärdats, ändrats eller förnyats under tiden  
1 januari 2012–31 december 2016. 
 
3. Upplysningar ska inte lämnas om förhandsbeskedet har utfärdats, 
ändrats eller förnyats under tiden 1 januari 2012–31 december 2013 och 
inte längre var giltigt den 1 januari 2014.  
 
4. Upplysningar om förhandsbesked som har utfärdats, ändrats eller 
förnyats före den 1 april 2016 ska inte lämnas om …  
 
 
 
 
 
 
 


