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Promemorian Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av 

upplysningar om finansiella konton 

 

Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om promemorian Ytterligare 

ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.  

Bakgrund 

Promemorian innehåller förslag som följer på redan beslutade propositioner (2015/16:29 och 

2016/17:48), som hade till syfte att i svensk lagstiftning genomföra den globala standard om 

automatiskt utbyte mellan länder av uppgifter om finansiella konton (MCAA) som har 

utarbetats inom OECD. Genom direktiv 2014/107/EU har standarden också förts in i EU-rätten. 

För närvarande genomförs i Global Forum, en sammankomst för att främja transparens och 

informationsutbyte länder emellan vad gäller skatter, utvärderingar av deltagande länders 

specifika sätt att införa den globala standarden i nationell lagstiftning och vad som kan 

förbättras eller förtydligas i respektive land. Sveriges genomförandelagstiftning har utvärderats 

under 2017 genom peer review-process inom ramen för Global Forum.  

Förslaget 

Genom den utvärdering som har skett under 2017 har regeringen varseblivit önskemål om 

ytterligare bestämmelser, justeringar eller tydliggöranden i den svenska lagstiftningen, för att 

den ska överensstämma med den globala standarden. I vissa delar bedöms samma behov också 

finnas avseende det s.k. FATCA-avtalet mellan Sverige och USA. Regeringen anser det vara av 

vikt att Sverige lever upp till standardens krav genom anpassning av den svenska lagstiftningen 

utifrån åtagandena gentemot Global Forum och EU-rättsliga regler. 

Promemorian rör komplex materia, varför den korta remisstiden – fem veckor – är 

anmärkningsvärd. 

I promemorian föreslås bland annat utökad rapporteringsskyldighet, inskränkt skydd för vissa 

uppgifter, och införande av en dokumentationsavgift. 

 



   

Ställningstagande 

Företagarna ansluter oss till de synpunkter som framförs i Näringslivets Skattedelegations 

remissyttrande (2018-04-09), och anser inte att promemorian kan läggas till grund för 

lagstiftning. 

Särskilt vill vi betona följande: 

 De utvärderingar av Sveriges lagstiftning och annat underlag som härrör från Global 

Forum biläggs inte och finns inte heller offentligt tillgängligt. Det går därför inte som 

remissinstans att ta ställning till regeringens bedömningar av och proportionalitet och 

lämplighet hos förslagen utifrån endast promemorian. 

 Förslagen till borttagande av undantagen från rapporteringsskyldighet som avser 

klientmedelskonton, pensionsstiftelser och vinstandelsstiftelser, och 

pensionssparkonton och pensionsförsäkringar tar inte i tillräcklig utsträckning hänsyn 

till rättssäkerhets- och integritetsskyddsaspekter.  

 Den utökade rapporteringsplikten och den föreslagna dokumentationsavgiften skulle 

leda till en väsentligt ökad administrativ börda och potentiellt betungande 

straffavgifter. 
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