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SAMMANFATTNING 

 

Under 1950-talet grundades förutsättningar för uppkomsten av skatteparadis. 

Genom åren har skatteparadisens spridning ökat tills de nådde kulmen under 

1990- och 2000 talet. 

Problematiken kring skatteparadis grundas i att de bidrar till olagliga handlingar 

som skatteflykt och skattefusk då skatteparadisen bland annat har stark 

banksekretess och enbart fåtal eller minimala skatter. Enligt organisationen OECD 

finns det fyra faktorer som avgör om ett land utgör ett skatteparadis eller inte: 

staten tar inte ut någon skatt eller endast nominell skatt, staten har brist på 

öppenhet vilket bidrar till att relevant information är svåråtkomlig, staten har 

brister i dess interna lagstiftning som i sig bidrar till att informationsutbyte 

omöjliggörs samt att statens verksamheter inte behöver bedrivas med betydande 

omfattning. 

Mitt syfte med denna uppsats har varit att belysa problemen angående 

skatteundandragande som skatteparadis medfört samt vilka åtgärder som Sveriges 

regering har vidtagit genom åren för att kontrollera skatteparadisen. Avgränsning 

har gjorts till att studera Sveriges informationsutbytesavtal med Jersey, San 

Marino, Monaco samt Liechtenstein för att få klarhet i om avtalens utformning 

och innehåll skiljer sig åt. Risker för kringgående av avtalen har även studerats.  

Studier av uppsatsen har genomförts med den rättsdogmatiska metoden. 

EU, organisationen OECD och Sverige har utarbetat betydande direktiv, 

modellavtal, informationsutbytesavtal samt lagar för att motverka skatteparadisens 

existens. Den senaste åtgärden är de informationsutbytesavtal som tecknats mellan 

bland annat Sverige och Jersey, San Marino, Monaco och Liechtenstein. Min 

slutsats är att avtalen i stort är utformade på liknande sätt, men att de under senare 

år har omformulerats och omstrukturerats, kanske på grund av brister i tidigare 

avtal. Vissa av avtalens artiklar ger enligt mig även möjlighet för skatteparadisen 

att kringgå dem. Hur skatteparadisens framtid ser ut är idag oklart även om 

tendenserna tyder på att skatteparadisens verksamheter alltmer ebbar ut. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Skatteverket gav år 2010 ut en skrivelse där myndigheten uppskattar att summor 

som enligt lag ska beskattas i Sverige, men som flyttas utomland, varje år uppgår 

till hela 46 miljarder kronor. En anledning till att denna stora summa har kunnat 

”gömmas” utomlands är problemen med de rådande skatteparadisen.
1
  

En relevant fråga är vad som definierar ett skatteparadis. Begreppet kan vara 

komplicerat att förklara då det inte finns någon internationell gemensam definition 

av skatteparadis.
2
 Organisationen OECD anser dock att det finns fyra faktorer som 

avgör om en stat utgör ett skatteparadis eller inte. För det första tar en sådan stat 

endast ut nominell skatt, eller ingen skatt alls. Dessutom har skatteparadisen brist 

vad gäller öppenhet att komma åt relevant information, brister finns i intern 

lagstiftning vilket bidrar till att effektivt informationsutbyte omöjliggörs med 

andra stater samt att det inte finns något krav på att verksamheter som bedrivs i 

skatteparadisen ska bedrivas i betydande omfattning.
3
  

Problemen med skatteflykt och skattefusk bidrar till att rätta stater, enligt lag, inte 

får in riktiga inkomster. Beloppet uppgår i många EU länder till flera miljarder 

euro om året vilket bidrar till inkomstförluster för bland annat infrastrukturen. 

Detta resulterar i sin tur till negativ påverkad levnadsstandard för länders 

befolkning. OECD anser att det behövs ett bra och effektivt samarbete mellan 

länder vad gäller insyn och informationsutbyte i skattemål för att komma tillrätta 

med rådande problem.
4
  

Problematiken med de så kallade skatteparadisen är emellertid inget nytt påfund. 

Uppkomsten för dessa centra skapades i och med ekonomiska krisen under 1950-

talet. Då brittiska banker fick möjlighet att bedriva verksamhet med amerikanska 

dollar istället för med brittiska pund, grundades början till de idag omdebatterade 

skatteparadisen.
5
 

Sedan 1950-talet har skatteparadisen fått en allt större utbredning. Under 1970-

talet hade fenomenet utökats från att finnas i Storbritannien till att även uppstå i 

små furstendömen och brittiska kolonier. Faktorer som lockade personer att 

registrera sina tillgångar i skatteparadisen var minimala skatter, stark sekretess 

samtidigt som det inte fanns något krav på att ägarna till kapitalet skulle bo i 

landet.
6
  

                                                 
1
 Skatteverket, Skatteverkets kontroller av skatteparadis och holdingbolag i utlandet, 2011-03-29. 

2
 BRÅ rapport 2000:19, s. 56. 

3
 OECD, Tax haven criteria, 2011-05-02. 

4
 OECD, The global forum on transparncy and exchange of information for tax purposes, s.4, 

2011-05-02. 
5
 BRÅ rapport 2000:19, s. 19-20. 

6
 BRÅ rapport 2000:19, s. 26. 
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Skatteparadisens framfart bidrog till att regeringar och myndigheter runt om i 

världen inledde försök till att motverka skatteparadisens utbredning.
7
 Försöken 

gav dock ingen större effekt och under 1990-talet beräknades skatteparadisen 

uppgå till ungefär 50 stycken.
8
  

Organisationen OECD bildades år 1947
9
 och har till syfte att bidra till en bättre 

ekonomi och social välfärd i världens länder.
10

 OECD har under lång tid arbetat 

för att minska den skadliga skattekonkurrensen som skatteparadisen bidrar till. År 

1998 hade OECD utarbetat en rapport som behandlade bekämpning av denna 

skadliga skattekonkurrens. I rapporten togs problem upp angående att de länder 

som betraktades som skatteparadis inte hade något intresse av att bekämpa den 

skadliga skattekonkurrensen. OECD bemötte detta med att skapa en så kallad 

svart lista. Länder som vägrade samarbete skulle sanktioneras genom bland annat 

skatterättsliga åtgärder.
11

 År 2002 utformade organisationen ett modellavtal i syfte 

att på ett enkelt sätt skapa utbyte av information i skattefrågor mellan länder i 

världen. Detta avtal från år 2002 ska idag utgöra en standard för hur 

informationsutbytesavtal bör vara utformade.
12

  

Även Sverige har arbetat hårt för att komma tillrätta med de problem som 

skatteparadisen medför. I samarbete med OECD har Sverige börjat arbeta fram 

informationsutbytesavtal, vilka ska underlätta utbyte av information mellan 

Sverige och önskade länder. Den 18 mars 2010 hade Sverige hunnit skapa 18 

avtal, bland annat med ön Jersey.
13

  

1.2 Problemformulering 

Skatteparadisens utveckling är en fråga som idag är högaktuell. Under de senaste 

åren har Sverige utvecklat informationsavtal med många av skatteparadisen i syfte 

att få tillgång till information om kapital som finns i skatteparadisen men som 

enligt lag ska beskattas i Sverige.
14

 Intressant är att studera dessa avtal närmare 

vilket har lett till följande problemformulering:  

 Vilka möjligheter finns det till utbyte av information från skatteparadis 

och vilka åtgärder har EU respektive Sverige vidtagit? 

 Hur är informationsutbytesavtalen utformade mellan Sverige och staterna 

Jersey, Liechtenstein, San Marino och Monaco och skiljer sig avtalens 

utformning åt mellan ovanstående stater? 

 Kan avtalen kringgås och medföra att skatteparadis kan fortsätta med sin 

verksamhet? 

                                                 
7
  BRÅ rapport 2000:19, s.30. 

8
  BRÅ rapport 2000:19, s. 31,32, 35. 

9
 OECD, History, 2011-04-14. 

10
 OECD, Our mission, 2011-04-14. 

11
 Fensby T, OECD publicerar en lista över icke samarbetsvilliga skatteparadis, Skattenytt, s.404. 

12
 OECD:s modellavtal  2002, s. 2. 

13
 Skatteverket, Skatteverkets kontroller av skatteparadis och holdingbolag i utlandet, 2011-03-29. 

14
 Skatteverket, Skatteverkets kontroller av skatteparadis och holdingbolag i utlandet, 2011-03-29. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att belysa problemen angående skatteundandragande 

som skatteparadis medfört samt klargöra vilka åtgärder Sveriges regering vidtagit 

genom åren för att kontrollera skatteparadis. Aktuellt blir att studera 

informationsutbytesavtalen mellan Sverige och staterna Jersey, Liechtenstein, San 

Marino och Monaco samt redogöra för risken för att dessa stater kan kringgå 

informationsutbytesavtalen.  

1.4 Metod 

1.4.1 Rättsdogmatisk metod 

Inom rättsvetenskapen är den rättsdogmatiska metoden en vanlig 

forskningsmetod. Genom att studera rättskällor som lagstiftning, förarbeten, 

praxis och doktrin vill forskaren komma fram till gällande rätt.
15

 

1.4.2 Rättskälleläran 

Enligt rättskälleläran finns det rättskälleprinciper som rangordnar olika 

rättskällors ställning och vikt gentemot varandra. Lagar ska beaktas som en 

rättkälla, prejudikat och förarbeten till lagar bör beaktas som rättkällor medan 

juridiska argumentationer i form av exempelvis myndigheters rekommendationer, 

domar samt rättsvetenskaplig litteratur får beaktas som rättkällor. Skillnaden 

mellan begreppen ska, bör och får är att de källor som ska beaktas som rättkällor 

är bindande medan de andra inte är det. De rättskällor som ska beaktas har därför 

en högre ställning i rättsvetenskapen än de rättskällor som bör och får beaktas.
16

  

1.4.3 EU- rätt och skatteavtal i förhållande till svensk intern rätt 

Den 1 januari 1995 blev Sverige medlem i den Europeiska unionen, EU. EU- 

rätten blev i och med ingåendet en del av den svenska interna rätt.  EU-rätten har 

dock företräde gentemot svensk intern rätt i de fall det uppstår konflikter mellan 

rättsordningarna.
17

  

För att svenska skatteavtal ska gälla enligt den svenska interna lagstiftningen har 

en särskild införlivandelag utarbetats, vilken har bestämmelsen att avtal ska 

tillämpas som lag i Sverige. Först när avtalet införlivats i svensk lagstiftning kan 

det användas av behöriga myndigheter och domstolar. Dessa införlivandelagar 

innehåller en ”gyllene regel” som säger att i de fall där skatteavtal ger Sverige rätt 

att beskatta viss inkomst, kan Sverige ändock inte göra detta om det inte finns en 

lag i den svenska lagstiftningen som berättigar denna beskattning. I omvänt fall 

kan Sverige inte heller beskatta inkomst som inte godkänns av avtalet, avtalet 

gäller i dessa fall framför svensk intern rätt.
18

   

                                                 
15

 Hellner J, Metodproblem i Rättsvetenskapen: Studier i förmögenhetsskatt, s. 22-23. 
16

 Peczenik A, Juridikens teori och metod, s. 35-36. 
17

 Lodin S et. al, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 23. 
18

 Dahlberg M, Internationell beskattning, s. 164. 
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Trots ovanstående har det genom åren rått en viss oklarhet i hur kollisioner mellan 

skatteavtal och svensk intern lagstiftning ska behandlas. Regeringsrätten (numera 

Högsta Förvaltningsdomstolen) uttalade sig i frågan i RÅ 2008 ref. 24 där det 

fastslogs att ”en lag om skatteavtal inte har någon särställning i förhållande till 

andra lagar”
19

. Avgörandet bidrog till att det under senare år har funnits en 

osäkerhet för hur skatteavtal ska tillämpas gentemot intern rätt. Vissa klarheter har 

framkommit i och med att Regeringsrätten den 14 december 2010 avgjorde Treaty 

ovverride-målen. I domslutet fastslår rätten vikten av att skatteavtal ska få 

genomslag vid rättstillämpningen. Enligt domslutet ska, som huvudregel, 

bestämmelserna i skatteavtalen tillämpas trots innehåll i intern lagstiftning.  Det 

finns emellertid undantag till huvudregeln som berättigar lagstiftaren att fastställa 

en lags giltighet oavsett innehåll i skatteavtalen. Lagstiftaren ska då klart och 

tydligt formulera detta i lagtexten. Som huvudregel ska dock skatteavtal ändå gå 

före den interna lagstiftningen.
20

   

1.4.4 Min studie 

I denna uppsats kommer jag använda mig av den rättsdogmatiska metoden då jag 

bland annat ska studera gällande lagar vad gäller informationsutbyte och hur avtal 

mellan Sverige och skatteparadis är utformade och framtagna. EU-rätten samt den 

internationella avtalsrätten blir intressant att belysa. Det blir även relevant att 

studera avtalen mellan Sverige och skatteparadis samt att studera dokument och 

avtal framtagna på internationell nivå. Studier av lagar och avtal kommer att 

kompletteras med information från doktrin som tillexempel Skattenytt.  

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen kommer behandla skatteparadisens problem ur svensk synvinkel. Min 

studie kommer inte belysa enskilda företags eller personers problematik, utan 

studien kommer enbart ges ur svenska statens perspektiv. Naturligtvis finns det 

många infallsvinklar angående dessa offshore centra ur olika länders perspektiv. 

Denna uppsats kommer dock belysa aktuella problem ur Sveriges synvinkel samt 

reflektera över de informationsutbytesavtal som Sverige tecknat med 

skatteparadisen. 

Avgränsning kommer även att ske vad gäller vilka informationsavtal som kommer 

analyseras. Länder och stater jag har som syfte att granska är Jersey, San Marino, 

Monaco och Liechtenstein. Länderna har valts ut slumpvis men med en viss 

hänsyn till att avtalen ingåtts vid olika tidpunkter. Detta kan bidra till en intressant 

studie av avtalens eventuella skilda utformning.    

1.6 Disposition 

Inledningsvis beskriver uppsatsens första kapitel problembakgrunden till valt 

ämne samt uppsatsens syfte, metod, avgränsning samt disposition. 

                                                 
19

 Grundström K-A, Skatteavtal går före intern rätt – i vart fall som huvudregel, Skattenytt, s.68. 
20

 Grundström K-A, Skatteavtal går före intern rätt – i vart fall som huvudregel, Skattenytt, s.68-

69. 
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Kapitel 2 beskriver den historiska bakgrunden till skatteparadisen uppkomst och 

framfart. 

I kapitel 3 beskrivs det arbete som organisationen OECD samt EU lagt ner för att 

förhindra skatteparadisens fortlevnad. 

Kapitel 4 behandlar Sveriges arbete i skatteparadisfrågan. Aktuella lagar samt 

Sveriges ingångna informationsutbytesavtal beskrivs. 

Uppsatsens 5:e och avslutande kapitel sammanfattar rådande läge angående 

skatteparadisens utveckling samt mina egna synpunkter och kommentarer.   
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2 Historisk bakgrund till informationsutbytesavtal 

2.1 Skatteparadisens uppkomst 

Efter andra världskrigets slut hade Europas länder försatts i svår ekonomisk 

situation, där bland Storbritannien. Det var därför svårt för de brittiska bankerna 

att genomföra olika typer av transaktioner, exempelvis med organisationer som 

inte använde sig av det brittiska pundet. Valutan fick endast spridas utanför landet 

i begränsad omfattning. Anledningen var att den styrande regimen ville behålla 

valutan inom Storbritannien efter de ekonomiska kriser som hade ägt rum mellan 

åren 1955-1957.
21

  

Under samma period hade även den internationella handeln fått ett uppsving efter 

andra världskriget. För att ha en möjlighet att vara med i denna handel krävdes det 

stora summor pengar, något som de flesta länder i Europa saknade. Valutakrisen 

drabbade Storbritannien hårt, då landet under sin storhetstid utgjort världens 

främsta valuta. Det fanns en rädsla i landet att pundet under lång framtid skulle 

förbli svag gentemot andra länders valutor och att USA och dess dollar skulle ta 

över Storbritanniens starka valutaposition. 
22

 

Undertiden som valutakrisen pågick i världens länder hade de västerländska 

staterna blivit alltmer beroende av varandra i både välfärds och 

säkerhetsperspektiv. För att möjliggöra ett ekonomiskt samarbete krävdes att 

ländernas valutor kunde vara växlingsbara med varandra. Ett sådant avtal 

genomfördes i årsskiftet 1958-1959 vilket bidrog till att det blev betydligt enklare 

med internationella valutatransaktioner. Växlingsavtalen fick dock oanade 

konsekvenser. Eftersom de brittiska bankerna hade hårda valutarestriktioner vad 

gällde det brittiska pundet hade de istället samlat på sig stora summor 

amerikanska dollar. Efter att växlingsavtalen blivit godkända kunde de brittiska 

bankerna låna ut de amerikanska dollarna å ena vägnar. Den amerikanska dollarn 

blev därmed ett substitut till det brittiska pundet. Bankerna kunde komma undan 

bristen av likvida medel och på så sätt lösa sina finansieringsbehov då de använde 

den amerikanska dollarn för att bedriva den egna in - och utlåningsverksamheten. 

I och med denna handling var begreppet ”eurodollar” myntat. 
23

 

Genom växlingsavtalens godkännande kunde banker nu genom eurodollarn 

bedriva en mycket lönsam verksamhet då de hade möjlighet att erbjuda lägre 

utlåningsränta, högre inlåningsränta samt valfria förfallodatum. Ovanstående 

ledde till att alltfler lockades av att handla med dollar i Europa och snart fanns det 

en eurodollarmarknad även utanför London.
24

  

Eurodollarn fick senare benämningen offshore. Från början användes offshore 

begreppet i olje- och sjöfartsbranschen där den stod för något som lämnat ett land 

                                                 
21

 BRÅ rapport 2000:19, s. 19. 
22

 BRÅ rapport 2000:19, s.19. 
23

 BRÅ rapport 2000:19, s. 19-20. 
24

 BRÅ rapport 2000:19, s. 20. 
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men som ännu inte kommit fram till det tänkta mottagarlandet. Begreppet kom 

senare även passa bra som benämning för eurodollarn då termen offshore i detta 

fall stod för valutor som hade lämnat sitt hemland för att användas i andra länder 

som lagligt betalningsmedel.
25

  

Under 1960-talet växte offshoremarknaderna och eurodollarn alltmer. 

Marknadernas lönsamhet gjorde att banker och organisationer världen över 

öppnade filialer där ekonomisk verksamhet var fördelaktig. Då det knappt fanns 

några regleringar kring offshore marknader i Londonområdet var detta en plats 

som var populär, men även marknaderna i Paris och Zurich växte. Under åren som 

gick utbredde sig offshoremarknaderna i snabb takt och omsatte 

mångmiljardbelopp.
26

 

Offshoremarknaderna spred sig under 1970-talet i världen och vanligt blev att 

marknaderna bedrevs i små furstendömen och brittiska kolonier. I dessa stater 

saknades det nämligen regleringar av finansiell verksamhet, skatten var ingen eller 

minimal och vanligt var även att staterna hade en sekretess som hindrade insyn 

från omvärlden. Staterna kallades för skatteparadis och vanligt var att rika 

privatpersoner, familjer, företag och banker flyttade sina finansiella tillgångar till 

skatteparadisen för att på så vis komma undan skatte- och kapitalkontroller. Även 

banksekretessen var något som lockade. Till en början flyttade ägarna till kapitalet 

även med till skatteparadisen. Denna företeelse kom dock alltmer att försvinna. 

Skatteparadisen kom i större utsträckning att användas som bokföringsplats för 

tillgångar och kapital samtidigt som kapitalets ägare bodde kvar i sitt hemland.
27

  

Under 1970-talet hade även områden som Luxemburg, Guernsey, Jersey och Isle 

of Man, Gibraltar, Panama, Bahamas, Nederländska Antillerna och Caymanöarna, 

Singapore och Hongkong etablerat som offshore centra och skatteparadis. 

Gemensamt för dessa offshore centra var att de erbjöd sina utländska kunder 

följande
28

:  

 ”Frånvaro av interna kapital- och valutakontroller, exempelvis i 

form av kassareservregler. 

 Frånvaro av externa kapital- och valutakontroller 

(”valutaregleringar”). 

 Frånvaro av andra former av regleringssystem, exempelvis 

räntenormerings- och bokföringsregler. 

 Avsaknad av skatt på affärsverksamhet och kapitalinvesteringar. 

 Total banksekretess. 

 Bekväma etableringssystem för olika typer av bolag, därtill låga 

avgifter. 

                                                 
25

 BRÅ rapport 2000:19, s. 20-21. 
26

 BRÅ rapport 2000:19, s. 21-22. 
27

 BRÅ rapport 2000:19, s. 26. 
28

 BRÅ rapport 2000:19, s. 27-28. 
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 Inga krav på att de utländska bolagen måste vara fysiskt 

närvarande med personal och kontor inom jurisdiktionen. 

 Avsaknad av dubbelbeskattningsavtal som möjliggör för annan 

stat att få insyn i verksamheten.”
29

  

 

Till en början var offshorecenter -fenomenet relativt okänt och inget som länders 

regeringar och myndigheter lade stora intressen vid. Under 1970-talet hade 

offshore verksamheterna dock ökat betydligt vilket bidrog till att G10-staternas
30

 

centralbanker bildat Euro-kommittén. Syftet var att stoppa utflödet av kapital till 

offshoremarknader eftersom detta utflöde ansågs bidra till att den skadliga 

verksamheten kunde fortsätta. Systemet fungerade till en början men hade stora 

kostnader vilket ledde till att det till slut inte gick att fullfölja. 
31

 

 

År 1974 bildade G10-staterna Baselkommittén som var sammankopplad till Bank 

for International Settlements (BIS). Målet för kommittén var att upprätta ett 

handlingsprogram som skulle kontrollera internationella finansmarknader. De 

olika metoder som hade skapats i försök att få kontroll över skatteparadisen fick 

dock ingen större effekt då offshore marknaderna och skatteparadisen fortsatte att 

växa. Under 1990-talets slut uppgick skatteparadisen rimligtvis till 50 stycken 

vilka var etablerade runt om i världen. 
32

  

 

De senaste åren har frågan om skatteparadis fått allt större betydelse och tagit stor 

plats i olika toppmöten och konferenser. Den största kritiken mot skatteparadisen 

har legat i vilka konsekvenser dessa stater bidrar till. Många myndigheter och 

regeringar anser att skatteparadisen gör det lättare att bedriva ekonomisk och 

organiserad brottslighet, då de främjar en negativ skattekonkurrens och hotar 

långsiktig ekonomisk tillväxt. Frågan har under en längre tid varit mycket aktuell 

inom EU och det har därför bedrivits förhandlingar om gemensamma skattesatser 

och informationssystem. Sverige är ett av de länder som har drivit denna fråga 

hårt. I juni år 2000 beslutades det om att alla stater senast år 2010 ska tvingas visa 

vilka tillgångar som medborgare i andra EU-stater placerat inom varje 

medlemsland.
33

 

 

2.2 Egna kommentarer 

Utifrån ovanstående fakta har skatteparadisens utbredning utvecklats under en 

lång tidsperiod, då de uppkom redan under 1950-talet.
34

 Eftersom skatteparadisen 

har haft en sådan lång tillväxtperiod kan jag tycka att det skulle ligga stora 

                                                 
29

 BRÅ rapport 2000:19, s.28. 
30

 G 10 staterna bestod av: Belgien, Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien, Sverige, 

Tyskland och USA. 
31

 BRÅ rapport 2000:19, s.30. 
32

 BRÅ rapport 2000:19, s 31,32, 35. 
33

 BRÅ rapport 2000:19, s. 40-42. 
34

 Se avsnitt 2.1. 
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svårigheter i att komma tillrätta med problemen. Att svårigheter föreligger påvisas 

även av det faktum att både Euro-kommittén och organisationen BIS tidigare 

misslyckats med sina försök att få kontroll över skatteparadisen.
35

 

 

  

                                                 
35

 Se avsnitt 2.1. 
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3 OECD:s och EU:s arbete mot skatteparadis 

3.1 Organisationen OECD 

OECD är en fortkortning av Organisation for Economic Co-operation and 

Development, översatt Organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling.
36

 Organisationen grundades år 1947 med förkortningen OEEC, 

Organisationen för europeiskt ekonomiskt samarbete. Anledningen till grundandet 

var att man ville administrera Marshallplanen, grundad av USA. Samarbetet 

mellan Europa och USA fortsatte sedan på en annan nivå när den nya OECD-

konventionen undertecknades den 14 december 1960.
37

 Ursprungligen bestod 

organisationen av 20 länder. Sedan dess har flera länder tillkommit och idag har 

OECD 34 medlemsländer. 
38

  

Organisationen har som syfte att gynna politik som bidrar till en bättre ekonomi 

och social välfärd i världens länder. Genom OECD har länders regeringar 

möjlighet att tillsammans arbeta för att komma fram till lösningar på 

gemensamma problemområden. Viktiga frågor för OECD är exempelvis länders 

uppbyggnader av skatter och sociala avgifter.
39

 

För att komma tillrätta med de problem med skatteundandragande som 

skatteparadisen gett upphov till har OECD arbetet fram en arbetsgrupp som kallas 

för Global Forum. Global Forum består av 95 medlemsländer och gruppens syfte 

är att motverka skatteflykt genom att studera länders skattelagstiftningar, öka 

insynen i skattelagstiftningarna samt utbyta relevant information.
40

 

3.1.1 OECD:s avtal 

OECD har utvecklat två modellavtal som ska bidra till att minimera 

skatteparadisens existens. Modellavtalen ska utgöra en standard för 

genomskådlighet och informationsutbyte inom skatteområdet. Standarden består 

av OECD:s modellavtal från 2002 om utbyte av information i skatteärenden. 

Utöver modell 2002 finns OECD:s skatteavtalsmodell där artikel 26, vilken 

behandlar informationsutbyte, ingår i ovan nämnda standard.
41

  

3.1.1.1 OECD:s modellavtal från 2002: Avtal om informationsutbyte i 

skattefrågor 

Modellavtal 2002 framtogs av representanter från medlemsländerna inom OECD 

samt representanter från Aruba, Bermuda, Bahrain, Cayman Öarna, Cypern, Isle 

of Man, Malta, Mauritius, Nederländska Antillerna, Seychellerna samt San 

                                                 
36

 Nationalencyklopedin, OECD, 2011-04-14. 
37

 OECD, History, 2011-04-14. 
38

 OECD, List of OECD Member Countries – Ratifikation of the conventional on the OECD, 2011-

04-14. 
39

 OECD, Our mission, 2011-04-14. 
40

 Dahlberg M, Skatteparadis och utbyte av skatteupplysningar i en globaliserad värld, SvJT, s. 

384. 
41

 Gustavsson Mysklinski U, Den senaste utvecklingen på informationsutbytesområdet, Svensk 

Skattetidning, s. 291. 
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Marino. Målet var att utforma ett avtal som kunde användas för att på ett effektivt 

sätt utbyta information angående skattefrågor. Modellavtalet som framtogs år 

2002 representerar en standard för hur informationsutbytesavtal mellan 

skatteparadis och andra länder kan vara utformade. Modellavtalet är dock inte en 

bindande utformning utan bara en standard som är rekommenderad att följa.
42

  

OECD:s modellavtal består av 16 artiklar vilka är utformade enligt följande.
43

 

Avtalets första artiklar beskriver att de uppgifter som lämnas ut ska innehålla vad 

som anses vara väsentligt i beslut om taxering, skatter, utredningar samt för åtal i 

skatteärenden. Uppgifter som inte innehas hos parternas myndigheter och 

personer är enligt avtalet inte skyldig att lämnas ut. Den tredje artikeln beskriver 

att de skatter som framförallt omfattas av avtalet är skatt på kapital, skatt på 

förmögenhet, skatter på egendom samt skatt på gåva. I artikel 4 definieras 

relevanta termer.
44

  

Artikel 5 i modellavtalet tar bland annat upp att de avtalsslutande staterna ska 

försäkra sig om att de uppgiftslämnade myndigheterna har befogenheter till att 

lämna ut uppgifter om innehav på banker eller andra finansiella institut och om 

ägarförhållande i bolag. När en myndighet begär information från en myndighet i 

annan stat ska bland annat följande information ingå: identitet på den berörda 

personen, en beskrivning av vilka uppgifter som ska ingå och i vilken form de 

önskas, till vilket beskattningsändamål uppgifterna ska användas samt en 

försäkran om att den stat som vill ha tillgång till uppgifterna har vidtagit alla 

tillgängliga åtgärder för att själv försöka få tillgång till uppgifterna inom den egna 

statens gränser.
45

 

Efterföljande artiklar beskriver att en sökande stat ska tillåtas komma in i den 

tillfrågade staten i syfte att utföra utredningar kopplade till informationsutbyte. En 

stat får avslå begäran om informationsutbyte om uppgifterna exempelvis strider 

mot de nationella lagarna i det sökande landet eller om begäran om 

informationsutbyte inte överensstämmer med avtalet. Sekretessen i 

informationsutbytesprocessen är viktig. Information som överlämnas ska 

behandlas försiktigt och får endast tas omhand av behöriga personer och 

myndigheter. Artikel 9 tar upp hur kostnader till informationsutbytet ska 

behandlas och i artikel 10 står bestämmelser om att intern lagstiftning ska 

anpassas till informationsutbytesavtalen. Artikel 11 behandlar fortsättningsvis 

vilket språk avtalen ska skrivas på och artikel 12 behandlar hur tidigare avtal på 

området ska betraktas.
46

 

                                                 
42

 OECD:s modellavtal 2002, s. 2. 
43

 OECD:s modellavtal 2002, s. 4. 
44

 OECD:s modellavtal 2002, s.4-7. 
45

 OECD:s modellavtal 2002, s. 7-8. 
46

 OECD:s modellavtal 2002, s. 8-10. 
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Modellavtalets sista artiklar handlar om hur tvister vad gäller tolkning av avtalet 

ska lösas, när avtalet träder i kraft samt möjligheter till uppsägning av avtalet.
47

 

Avtalsdokumentet avslutas med kommentarer som är sammankopplade med varje 

enskild artikel i avtalet. Kommentarerna har till syfte att vägleda läsaren till hur 

artiklarna bör tolkas. Vilken betydelse dessa kommentarer ska ha i de 

avtalsslutande staterna bestäms av principerna i ländernas interna rätt.
48

 

3.1.1.2 Artikel 26 OECD:s skatteavtalsmodell – OECD model tax convention 

on income and capital 

Artikel 26 i OECD:s skatteavtalsmodell utgör grunden för utbyte av information 

vad gäller skatteärenden.  Sådan information som utgör en viktig del för 

användandet av skatteavtal i den interna lagstiftningen är stater skyldiga att lämna 

ut. Den stat som ansöker om utbyte av information ska i sin ansökan redogöra 

vilken relevans de efterfrågade upplysningarna har för landet. Den stat som 

ansöker om information ska även redogöra för att de på alla tillgängliga sätt 

tidigare försökt få tag på aktuella upplysningar inom nationens gränser.
49

  

I juli år 2005 tillkom punkterna 4 och 5 i artikeln. Punkt 4 innebär att en stat inte 

kan vägra att utbyta information om skatteärenden på grund av det inte finns 

nationellt intresse för frågan. Enligt artikel 5 kan informationsutbyte inte heller 

vägras på grund av att den finns hos bank eller annat finansiellt bolag. Alla länder 

har dock rätt till en övergripande banksekretess, syftet med punkt 5 är att endast få 

tillgång till sådan information som inte påverkar individers skydd av privatliv. 

Den information som utbyts enligt artikel 26 styrs av hårda sekretessregler. De 

myndigheter som har rätt att få tillgång till informationen ska hantera den med 

stor försiktighet och endast använda denna information för de ändamål som 

beskrivs i artikeln.
50

  

År 2008 möttes artikel 26 av visst motstånd. Länder som vid denna tid motsatte 

sig artikeln var Österrike, Belgien, Luxemburg och Schweiz. År 2009 var dessa 

länder dock mer välvilligt inställda till artikel 26 och återkallade sin reservation 

mot den.
51

 

3.1.2 Mattias Dahlbergs kommentarer angående OECD:s avtal 

Mattias Dahlberg, professor i finansrätt vid Uppsala universitet, har i Svensk 

Juristtidning skrivit artikeln Skatteparadis och utbyte av skatteupplysningar i en 

globaliserad värld. I artikeln behandlar Dahlberg bland annat de brister han ser 

med OECD:s avtal. Kritiken ligger bland annat i artikel 5 i modellavtalet från 

2002 som säger att en behörig myndighet är tvungen att uppge en persons identitet 

för att få tillgång till begärd information. Dahlberg menar att artikeln hindrar 

                                                 
47

 OECD:s modellavtal 2002, s. 10-13. 
48

 OECD:s modellavtal 2002, s. 3. 
49

 OECD, Articel 26 of the OECD Model Tax Convention on Income and Capital, 2011-04-15. 
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stater från att utbyta informationen automatiskt och att detta i sig är en stor brist. 

Sverige måste alltså på något vis ha en aning om i vilket land Sveriges 

medborgare har sina tillgångar registrerade för att på så sätt kunna begära utbyte 

av denna information. På grund av detta kan en stor mängd tillgångar ”missas”. 

Dahlberg menar att ett automatiskt informationsutbyte skulle lösa ovanstående 

problem.
52

  

3.1.3 OECD:s uppdelning av länder 

OECD listar länder i olika listor beroende på hur samarbetsvilliga de är till att 

acceptera de internationellt överenskomna avtalsstandarderna. Länderna 

rangordnas i tre kategorier: 

 Stater som väsentligt har genomfört de internationellt överenskomna 

avtalsstandarderna, (vita listan). 

 Stater som har förbundit sig till internationellt överenskomna 

avtalsstandarden, men som ännu inte har infört avtalsstandarden i landets 

nationella lagstiftning, (gråa listan). 

 Stater som inte har godkänt de internationella överenskomna 

avtalsstandarderna med andra länder, (svarta listan).
53

  

3.1.3.1 OECD:s lista över avtalsstandarden 2011-04-14 

 

Vita Listan 

Amerikanska 

Jungfruöarna 

Andorra Antigua och 

Berbuda 

Anguilla Argentina Aruba 

Australien Bahamas Bahrain Barbados Belgien Belize 

Bermuda Brasilien Brittiska 

Jungfruöarna 

Brunei Canada Cayman-

öarna 

Chile China Cooköarna Curacao Cypern Tjeckien 

Danmark Dominica Estland Finland Frankrike Tyskland 

Gibraltar Grekland Grenada Guernsey Ungern Island 

Indien Indonesien  Irland Isle of Man Israel Italien 

Japan Jersey Korea Liberia Liechten-

stein 

Luxemburg 

Malaysia Malta Marchallöarna Mauritius Mexico Monaco 

Nederländerna Nya 

Zeeland 

Norge Filipinerna Polen Portugal 

Qatar Ryssland St Kitts och 

Nevis 

St Lucia St Vincent 

och 

Grenadines 

Samoa 

San Marino Sey- Singapore Sint Slovakien Slovenien 

                                                 
52

 Dahlberg M, Skatteparadis och utbyte av skatteupplysningar i en globaliserad värld, SvJT, 

s.385. 
53

 OECD, The global forum on transparncy and exchange of information for tax purposes, s.15. 

2011-04-14. 
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chellerna Maarten 

Sydafrika Spanien Sverige Schweiz Turkiet Turks- och 

Caicos-

öarna 

Förenade 

Arabemiraten 

Stor-

britannien 

USA Österrike
54

   

 

Gråa Listan  

Skatteparadis 

Montserrat Niue Vanuatu 

Nauru Panama
55

  

 

Andra finansiella centra 

Costa Rica Guatemala Uruguay
56

 

 

Svarta Listan 

År 2011 finns det inga stater som hamnar under svarta listan. Alla stater som 

OECD kontrollerar har skrivit under informationsutbytesavtalen.
57

  

3.2 EU:s åtgärder mot skatteparadis 

3.2.1 Rådets direktiv 2011/16/EU upphäver direktiv 77/799/EEG 

EU har under åren arbetat för att begränsa skatteparadisens överlevnad. Den 19 

december år 1977 antogs direktiv 77/799/EEG om ömsesidigt bistånd mellan 

medlemsstaternas behöriga myndigheter i fråga om direkt beskattning och skatter 

på försäkringspremier.
58

 Direktivet har dock till viss del blivit inaktuellt vad gäller 

dagens krav på den inre marknaden i Europa samt det samarbete som växer 

alltmer mellan medlemsländerna. Även utvecklingen på skatters rörlighet mellan 

länder och gränsöverskridande transaktioner har vuxit stort under senare år. Den 

Europeiska unionens råd har mot denna bakgrund kommit fram till att det inte 

räcker med att förnya direktiv 77/779/EEG utan att det krävs en upphävning samt 

en ersättning av direktivet för att dagens problematik ska kunna bekämpas. Den 

15 februari 2011 antogs därför Rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt 

samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG. 
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Från och med 1 januari 2013 ska medlemsländerna ha gjort ändringar i intern rätt 

så de följer de bestämmelser som regleras i direktiv 2011/16/EU. Direktiv 

2011/16/EU trädde i kraft den dag det publicerades i ”Europeiska unionens 

officiella tidning”, vilket var den 11:e Mars 2011.
59

   

Direktiv 2011/16/EU är indelat i sju kapitel som tillsammans innehåller 31 

artiklar. Direktivet börjar med att beskriva en rad skäl till varför direktivet blivit 

antaget. Ett starkt argument är just det faktum att direktiv 77/799/EEG blivit 

inaktuellt och behöver ersättas. Det beskrivs att direktivet till viss del bygger på 

direktiv 77/799/EEG men att det har förtydligats vad gäller regler för det 

administrativa samarbetet mellan medlemsländerna, inte minst vad gäller utbyte 

av upplysningar.
60

  

Direktiv 2011/16/EU:s första artiklar tar upp dess syfte, tillämpningsområde, 

definitioner och aktuella organisationer. Kapitel två i direktivet tar upp 

bestämmelser av utbyte av upplysningar. En tillfrågad myndighet ska lämna ut 

sådana uppgifter som den har tillgång till, till den frågande myndigheten. Detta 

ska ske inom sex månader. I artikel 8 beskrivs att från och med den 1 januari 2014 

ska behöriga myndigheter i medlemsländerna genom automatiskt utbyte 

överlämna uppgifter om: inkomst från anställning, styrelsearvoden, 

livsförsäkringsprodukter, pensioner samt ägande av inkomster från fast egendom, 

till andra medlemsländer. Detta gäller för personer bosatta i en annan 

medlemsstat.
61

  

Utbyte av upplysningar ska ske i de fall när det gäller misstanke om skattebrott 

och vid andra fall som bidrar till felaktiga skatteberäkningar för den skattskyldige. 

En myndighet som begär information får även närvara vid utredningar hos den 

uppmanande myndigheten. I direktivet beskrivs även att upplysningar som utbyts 

ska behandlas med stor sekretess. Vidare ska en myndighet som begär ut 

information tidigare försökt få fram informationen på egen hand innan den har rätt 

att begära ut upplysningen från ett annat lands myndighet. Myndigheter har rätt 

till att vägra ge ut information i de fall det finns risk för att affärshemligheter, 

företagshemligheter och yrkeshemligheter sprids ut. Detta får dock inte bidra till 

att uppgifter som finns på bank och andra finansiella institut vägras utbytas.
62

 

Direktiv 2011/16/EU tar även upp bestämmelser om upplysningar som lämnas till 

tredje land. När en myndighet i ett tredje land tar emot upplysningar, får de i sin 

tur skicka vidare dessa upplysningar om detta tillåts av avtal mellan tredje land 

och det medlemsland som ursprungligen lämnade informationen. EU:s 

medlemsländer får dessutom lämna ut personuppgifter och andra uppgifter som 

tagits emot, till tredje land om följande kriterier är uppfyllda: Det finns samtycke 
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till att uppgifterna vidarebefordras från medlemsstaten som ursprungligen 

lämnade ut uppgifterna och det tredjeland som ska ta emot uppgifterna måste 

erbjuda sig att ingå i samarbetet för informationsutbyte i skatteärenden.
63

   

3.3 Egna kommentarer 

Under senare år syns en tydlig utveckling inom informationsutbytesområdet, både 

från EU:s och OECD:s sida.
64

 Att OECD har utvecklat två modellavtal som 

standard ser jag som positivt då dessa ger en bra grund till de 

informationsutbytesavtal som ska tecknas mellan enskilda länder.  

Modellavtalen från OECD har dock fått viss kritik av professor Mattias Dahlberg 

som menar att brister finns då informationsutbyte inte sker med automatik utan 

måste ske på begäran.
65

 Jag förstår Dahlbergs kritik och tror även jag att vissa 

inkomster försvåras att upptäckas då informationsutbytet inte sker automatiskt. 

Det är tydligt att vikten av sekretess i samband med informationsutbyte ses som 

en viktig faktor.
66

 En trolig orsak till detta kan enligt mig vara att OECD 

eftersträvar skydd av den personliga integriteten då de uppgifter som lämnas ut 

vid informationsutbytet säkerligen riskerar att bli debatt för enskildas privatliv och 

säkerhet. 

Att modellavtalen har gett effekt syns av den ”färglista” som OECD utarbetat. 

Idag hamnar i stort sett alla länder under vita listan, med undantag från ett fåtal 

länder som fortfarande är upptagna under den grå listan. Under den svarta listan 

finns idag inga länder benämnda, något som får ses som en positiv utveckling 

inom området.
67

 EU och OECD:s arbete har med andra ord gett en effekt i rätt 

riktning.  
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4 Sveriges åtgärder för att skapa informationsutbytesavtal 

4.1 Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden 

År 1990 kom lagen Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden, 

förkortad LÖHS. Syftet är att lagen ska kunna användas i de fall då utbyte av 

upplysningar med utländska skatteparadis kan komma att bli aktuella. De 

myndigheter som ska ha möjlighet till att ta del av informationsutbytet är 

Kronofogden samt Skatteverket.
68

 

Med begreppet handräckning menas utbyte av upplysningar i skatteutredningar, 

bistånd vid indrivning och delgivning av handling. I 4 § LÖHS beskrivs att om det 

finns en överenskommelse mellan Sverige och en annan stat ska den utländska 

statens myndighet lämna upplysningar om aktuellt skatteärende. Den 5 § fortsätter 

med att förklara att de överlämnade upplysningarna ska aktualiseras av den 

svenska skatt som till störst grad efterliknar den utländska statens 

skatteutformning.
69

  

Utbyte av upplysningar får inte strida mot Sveriges nationella lagstiftning, mot 

Sveriges väsentliga intressen eller mot aktuella dubbelbeskattningsavtal.  De 

svenska myndigheterna får inte heller lämna upplysningar som inte är tillgängliga 

enligt svensk lagstiftning, lämna upplysningar som rör affärshemligheter eller 

lämna upplysningar som strider mot Sveriges väsentliga intressen.
70

   

Om Kronofogden eller Skatteverket har fått informationsupplysningar från en 

annan stat som enligt överenskommelse med Sverige har en begränsad möjlighet 

att användas ska myndigheterna följa detta även om det strider mot den interna 

lagstiftningen.
71

 

4.2 Informationsutbytesavtal mellan Sverige och skatteparadisen 

4.2.1 Jersey 

Ön Jersey tillhör de brittiska Kanalöarna och är belägen i Engelska kanalen, 

närmast fastland är Normandie och Weymouth. Genom åren har ön styrts av 

engelska monarker, men har trots detta haft egna lagar. Jersey har idag ett eget 

rättssystem och även frihet från brittiska skatter. Ön är inte medlem i EU och har 

inte heller infört momsrelaterad skatt på varor och tjänster. Uppskattningsvis finns 

det 100 000 företag som är registrerade på Jersey där många av dessa utgörs av 

utländska företag.
72
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Statschef för Jersey är liksom för Storbritannien, drottning av England. Ön har 

emellertid ett eget lagstiftande organ som kallas för State of Jersey, vilket består 

av direkt valda personer. Det bedrivs alltså ingen partipolitik på ön.
73

 

I maj 2002 samtyckte Jersey till EU:s informationsutbytesavtal. Detta medförde 

bland annat att finansiella institut på ön nu skulle redovisa vilka kapitaltillgångar 

som EU-medborgare hade på ön. Under 2005 genomfördes informationsutbytet 

och Jersey valde att genomföra en källskatt som den 1 juli 2005 uppgick till 15 

procent, den 1 juli 2008 var 20 procent och den 1 juli 2011 ska uppgå till 35 

procent.
74

  

4.2.1.1 Informationsutbytesavtal mellan Sverige och Jersey 

Sverige ingick avtal med Jersey, angående utbyte av information i skatteärenden, 

den 28 oktober 2008.
75

 Avtalet är uppbyggt av en inledande text och därefter 11 

artiklar.
76

  

I den inledande texten beskrivs att Sverige och Jersey sedan tidigare tillsammans 

varit aktiva för att bekämpa bland annat ekonomisk brottslighet. Fortsättningsvis 

beskrivs att Jersey under år 2002 godkänt OECD:s avtal om informationsutbyte 

samt att ett avtal om informationsutbyte nu även ska ingås mellan Sverige och 

Jersey.
77

  

Första artikeln beskriver avtalets omfattning. Sverige och Jersey (parterna) ska 

genom detta avtal utbyta information som är nödvändig vad gäller att beräkna 

aktuell skatt för personer som enligt intern lagstiftning ska beskattas hos någon av 

parterna. Upplysningar som ska antas vara viktiga är sådana som används vid 

fastställande av taxering, dessa skatters uppkomst, information som används vid 

indrivning av skattefordringar samt information som kan bli aktuell vid åtal i 

skatteärenden. Den part som uppmanas att lämna ut information, är inte skyldig 

att göra detta om informationen inte finns hos dess myndighet. Intern rätt som rör 

personer hos parterna fortsätter att gälla om detta inte bidrar till försvårande av 

informationsutbyte.
78

 

Artikel 2 beskriver fortsättningsvis vilka skatter som ingår i avtalet. Skatter som 

omfattas av Jersey är inkomstskatt samt skatt på varor och tjänster. För Sveriges 

del berörs statlig inkomstskatt, källskatt på utdelning, särskild inkomstskatt för 

utomlands bosatta, särskild inkomstskatt för utländska artister, kommunal 
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inkomstskatt, avkastningsskatt på pensionsmedel samt mervärdesskatt. Om ovan 

nämnda skatter, efter avtalets undertecknande, ersätts av liknande skatter, ska 

detta avtal även gälla för dessa. Genom överenskommelse mellan parterna kan 

även utökning av aktuella skatter omfattas av avtalet.
79

 

Definitioner som beskrivs under artikel 3 är Jersey, Konungariket Sverige, bolag, 

behörig myndighet, strafflagstiftning, skattebrottsärenden, åtgärder för att inhämta 

upplysningar, upplysningar, person, bolag vars aktier är föremål för allmän 

omsättning, viktigaste aktieslag, publikt kollektivt investeringssystem, publikt 

kollektivt investeringssystem, erkänd aktiebörs, anmodad part, anmodande part 

samt skatt. Definitioner som inte tas upp i detta avtal ska anses ha den betydelsen 

som finns i parternas lagstiftning som har företräde gentemot annan lagstiftning 

där definitionen används, vid aktuell tidpunkt. 
80

 

Artikel 4 tar upp bestämmelser för hur information på begäran ska hanteras och är 

upplagt enligt följande:
81

 

1. En avtalsslutande part ska på begäran utlämna sådana upplysningar som 

tas upp i artikel 1. Den frågande parten ska få information oavsett om 

informationen har betydelse för utredning av beskattning och brott eller 

inte. En myndighet ska endast begära utbyte av information om 

myndigheten redan har gjort allt den kan för att få fram upplysningen på 

egen hand inom landet.  

2. Om de upplysningar som finns hos en tillfrågad myndighet inte är 

tillräckliga, ska denna myndighet efter eget omdöme försöka inhämta 

denna information på annat håll. Detta oavsett om aktuell information 

hade haft betydelse för den tillfrågade partens beskattning eller inte.  

3. Om en myndighet hos en frågande part begär ut upplysningar ska den 

tillfrågade parten ge ut informationen enligt denna artikel om det är tillåtet 

enligt den interna lagstiftningen vad gäller upptagande av 

vittnesberättelser och bekräftelse om att kopior av originaldokument är 

äkta. 

4. Båda parter ska se till att de har behörighet för att utlämna och inhämta 

information om:  

a) Banker och finansiella institut. 

b) (i) bolag och handelsbolag när det gäller ägandeförhållanden  

(ii) stiftelser när det gäller upplysningar om stiftare, medlemmar i 

stiftelsens styrelse och förmånstagare.
82

 

Avtalet ger dock inte behörighet till att utbyta information om ägarförhållanden i 

bolag vars aktier är föremål för allmän omsättning eller publika kollektiva 
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investeringssystem, om det inte är så att dessa upplysningar kan inhämtas på ett 

enkelt och okomplicerat sätt
83

   

5. När information begärs ut ska begäran vara tydlig och följande 

upplysningar vara med: identitet på den person som utreds, aktuell period, 

typ av information som begärs ut, till vilket beskattningsmål 

upplysningarna ska användas till, anledningen till varför informationen är 

relevant, anledning till varför den tillfrågade myndigheten tros ha 

informationen, namn och adress på de personer som tros ha tillgång till 

begärd information, att begärd information skulle kunna tas fram inom den 

frågande staten enligt intern rätt om informationen hade funnits hos denne 

part och att den frågande parter redan gjort försök att inhämta 

informationen från det egna landet. 

6. Den tillfrågade parten ska bekräfta att begäran om information har kommit 

fram, samt att den tillfrågade parten gör allt för att få fram informationen 

så snabbt som möjligt.
84

  

Artikelns femte artikel har benämningen Utomlands utförda utredningar. Det är 

tillåtet att en part som begär information besöker den tillfrågade parten, i syfte att 

förhöra fysiska personer och granska handlingar, förutsatt att detta är tillåtet enligt 

den interna rätten hos den tillfrågade parten. Den part som har till syfte att 

inhämta information ska meddela tid och plats för besöket. Det är även tillåtet att 

behöriga personer reser in i en tillfrågad part för att närvara vid 

skatteutredningar.
85

  

Enligt artikel 6 finns det möjligheter att avslå begäran. En tillfrågad myndighet 

tillåts att avslå en begäran om information i de fallen: Begäran inte 

överensstämmer med avtalet, om en frågande part inte på egen hand först försökt 

inhämta informationen från det egna landet eller utlämnandet av informationen 

strider mot den allmänna hänsynen. Avtalet tvingar inte heller att information 

lämnas ut som rör tystnadsplikt vid juridisk rådgivning eller sådan information 

som rör affärs – industri - handels – eller yrkeshemligheter. De uppgifter som 

beskrivs i punkt 4 artikel 4 ska dock inte betraktas som sådana hemligheter.  

Information ska inte heller utlämnas till en part om denne inte skulle kunna få 

tillgång till informationen enligt intern lagstiftning.  En tillfrågad part får även låta 

bli att utlämna upplysningar om dessa av den frågande parten ska användas till att 

verkställa en bestämmelse i partens lagstiftning, eller om detta medför 

diskriminering av medborgare i den tillfrågade parten gentemot medborgare i den 

part som begär ut informationen.
86
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Sekretess för uppgifter som utbyts behandlas i artikel 7. All information som 

utbyts ska hemlighållas. Informationen får endast lämnas till sådana myndigheter 

som bedriver de ändamål som tagits upp i artikel 1. Informationen får användas 

vid domstolsförhandlingar. En myndighet som tillhandahålligt upplysningarna kan 

även få tillstånd att använda dessa vid andra ändamål, men endast i de fall detta 

godkänns av den myndighet som ursprungligen lämnat ut uppgifterna. 

Information som lämnas enligt detta avtal får inte lämnas till någon annan stat 

eller land.
87

  

Artikel 8 tar upp frågan om kostnader. Om de berörda parterna inte kommit 

överens om annat ska ordinarie kostnader betalas av den tillfrågande myndigheten 

och kostnader utöver detta, som exempelvis kostnader för externa rådgivare, 

betalas av den part som begär ut uppgifterna. Parterna ska överlägga för varje 

gång uppgifter utbyts om kostnader som uppstår för den begärda informationen.
88

 

Artikel 9 heter Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse. I de fall parterna har 

svårt att komma överens angående tolkning om användandet av detta avtal, ska de 

så långt som möjligt försöka komma fram till en gemensam överenskommelse. 

Parterna får även komma överens om tillvägagångssätt som ska användas för 

tillämpning av artiklarna 4, 5 och 8. De första formella kommunikationer som 

exempelvis rör begäran om informationsutbyte ska ske skriftligen. Begäran om 

upplysning som sker därefter kan göras antingen skriftligt eller muntligt.
89

 

Enligt artikel 10 träder avtalet i kraft 30 dagar senare efter att den sista av parterna 

har ändrat sin interna lagstiftning vilken ska överensstämma med bestämmelserna 

i avtalet. Avtalet ska tillämpas för: skattebrottsärenden från och med denna dag 

samt för alla sådana ärenden som tas upp i artikel 1. Detta gäller dock endast för 

de beskattningsår som följer närmast det år då avtalet ingicks.
90

   

Artikel 11 är avtalets sista och behandlar regler för uppsägning av avtalet. Det är 

tillåtet för en part att säga upp avtalet, detta ska då ske med brev till den andra 

parten. Uppsägningen träder i kraft först efter sex månader. Förfrågningar om 

informationsutbyte som sker före att avtalet sägs upp ska behandlas. Även om 

avtalet sägs upp ska bestämmelserna om sekretess fortsätta att gälla.
91

 

Avtalet avslutas med undertecknande från Sverige och Jersey.
92

 

4.2.2 San Marino 

År 301 bildades republiken San Marino, beläget på Titanoklippan vid Apenninska 

halvön nära Italien. År 1631 förklarades staten självständig. San Marino utgörs av 

61 kvadratkilometer och räknas därför till världens minsta självständiga stater. 
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Styrskicket i staten består av en parlamentarisk regering bestående av Stora rådet 

där 60 ledamöter arbetar.
93

  

San Marinos inkomster kommer till över 50 procent från turismen. Anledningen 

till att staten har blivit populär beror till stor del på statens låga moms samt den 

höga banksekretessen.
94

    

4.2.2.1 Informationsutbytesavtal mellan Sverige och San Marino 

Informationsutbytesavtalet mellan Sverige och San Marino undertecknades den 

12:e januari 2010.
95

 Avtalet inleder med att beskriva att de båda parterna, Sverige 

och San Marino, har ingått avtal om att utbyta information i skatteärenden. 

Avtalet består av 13 artiklar.
96

  

Artikel 1 tar upp information om avtalets syfte och omfattning. Myndigheterna 

hos de avtalsslutande parterna, Sverige och San Marino, ska utbyta information 

som är viktig vid administration och verkställande av de avtalsslutande parternas 

interna lagstiftning vad gäller de skatter som omfattas av detta avtal. Upplysningar 

som ska antas viktiga är sådana som används vid fastställande av taxering, dessa 

skatters uppkomst, information som används vid indrivning av skattefordringar 

samt information som kan bli aktuell vid åtal i skatteärenden. Informationen ska 

utbytas enligt bestämmelserna i detta avtal och ska även behandlas med stor 

försiktighet som finns beskrivet i artikel 8. Personers rättigheter, ska fortsätta 

gälla så länge de inte försvårar utbytet av information. Avtalet ska inte påverka 

tillämpningen i de avtalsslutande parterna om ömsesidig hjälp i brottsmål.
97

 

Artikel 2 har benämningen Jurisdiktion. En part som blir tillfrågad är inte skyldig 

att lämna ut uppgifter som inte finns inom statens myndigheter eller hos dess 

personer.
98

 

Vilka skatter som ingår i avtalet framgår av artikel 3. Avtalet omfattar alla skatter 

som tas ut i de avtalsslutande länderna. Avtalet omfattar även de skatter som 

ersätter eller tilläggs de skatter som finns vid avtalets undertecknande. De 

avtalsslutande parterna ska meddela varandra om sådana förändringar sker.
99

  

Definitioner som beskrivs under artikel 4 är: territorium San Marino, Sverige, 

avtalsslutande part, behörig myndighet, person, bolag, bolag vars aktier är föremål 

för allmän omsättning, viktigaste aktieslag, erkänd aktiebörs, kollektiv 

investeringsfond eller kollektivt investeringssystem, skatt, anmodande part, 

anmodad part, åtgärder för att inhämta upplysningar och upplysningar. När någon 

av parterna använder sig av detta avtal och ett uttryck inte finns definierat gäller 
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följande: Uttrycket ska då ha samma betydelse som det har i den av partens 

lagstiftning som har företräde gentemot annan lagstiftning där uttrycket 

förekommer.
100

  

Artikel 5 heter Utbyte av upplysningar på begäran och innehåller följande 

bestämmelser:
101

 

1. En part ska utlämna upplysningar till annan part på begäran för de 

ändamål som beskrivs i artikel 1. Upplysningarna ska utlämnas oavsett om 

informationen skulle ha medfört brott hos den part som lämnar ut 

informationen eller inte.  

2. Om den myndighet som tillfrågats att utlämna upplysningar inte anses ha 

lämnat ut tillräckligt med information ska den tillfrågade myndigheten 

göra allt de kan för att få fram och lämna ut begärd information.  

3. Om en myndighet i den frågande part begär, ska den tillfrågade partens 

myndighet lämna ut upplysningar i form av vittnesupptagningar samt 

kopior av originalhandlingar, så långt som det inte strider mot den interna 

lagstiftningen hos den tillfrågade parten.  

4. De avtalsslutande parterna ska försäkra sig om att de behöriga 

myndigheterna på begäran kan inhämta och lämna följande:   

a) Information från banker och finansiella institut. 

b) Information om ägarförhållanden i bolag, handelsbolag och stiftelser. 

Informationen ska innehålla uppgifter om ägarförhållanden i en 

ägarkedja som exempelvis stiftare, förvaltare och förmånstagare. Även 

information om stiftare och ledamöter i styrelsen ska finnas med. 

Avtalet utgör inte skyldighet för parterna att ge ut information om 

ägarförhållanden i bolag där aktierna är föremål för allmän omsättning 

eller i publika kollektiva investeringsfonder eller publika kollektiva 

investeringssystem, om det inte är så att denna information kan hämtas 

utan större svårigheter.  

5. När upplysningar begärs ut ska följande information finnas med för att 

visa att begäran är relevant: identitet på den person som utredningen berör, 

vilka uppgifter som begärs ut, vilken form uppgifterna önskas i, vilket 

beskattningsändamål uppgifterna ska användas till, anledning till varför 

uppgifterna antas finnas hos den tillfrågade staten, namn och adress på 

person som informationen antas finnas hos, att begärd information skulle 

kunna tas fram inom den frågande staten enligt intern rätt samt att den 

frågande parten redan gjort försök att inhämta informationen från det egna 

landet. 

6. Myndigheten i den tillfrågade parten ska så fort som möjligt lämna ut de 

efterfrågade uppgifterna till den part som efterfrågar dem. Den tillfrågade 

myndigheten ska bekräfta att begäran kommit fram. Inom 60 dagar ska 
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den tillfrågade parten även informera om det finns brister i den aktuella 

begäran. Inom 90 dagar, från och med att begäran togs emot, ska den 

tillfrågade parten informera den frågade parten om det finns hinder för 

informationsutbyte eller om den tillfrågade myndigheten vägrar ge ut 

informationen. Även skälen till hinder eller vägran av informationsutbyte 

ska finnas med.
102

  

Artikel 6 heter Utomlands utförda skatteutredningar. De avtalsslutande parterna 

får resa till den andra parten, för att förhöra personer och granska handlingar, men 

då först efter skriftligt medgivande av de fysiska berörda personerna. Den part 

som önskar närvara vid förhör ska meddela tid och plats för mötet. Det är även 

tillåtet att behöriga personer reser in i en tillfrågad part för att närvara vid 

skatteutredningar.
103

 

Enligt artikel 7 finns möjlighet att avslå begäran. En tillfrågad part har inte 

skyldighet att utlämna upplysningar om den part som begär ut informationen inte 

skulle kunna inhämta denna information enligt denna parts interna lagstiftning. En 

tillfrågad part får avslå en begäran om denna inte uppfyller kraven i avtalet. 

Avtalet ska vidare inte bidra till att information om handels- affärs- industri- eller 

yrkeshemligheter kommer ut. Information som benämns i artikel 5 punkt 4 ska 

dock inte räknas som sådan. Information får inte heller utbytas vad gäller 

kommunikation mellan klient och advokat när det är fråga om juridisk rådgivning 

och information som ska användas i rättegångar. En förfrågan om information får 

även avslås om denna strider mot den allmänna hänsynen. Informationsutbyte får 

inte vägras på grund av att den skattefordran som gav anledning till 

informationsutbytet har bestridits. En begäran om informationsutbyte får däremot 

avslås om detta medför diskriminering av medborgare i den tillfrågade parten 

gentemot medborgare i den part som begär ut informationen.
104

 

Bestämmelser om sekretess tas upp i artikel 8. All upplysning som uppkommer i 

och med informationsutbytesavtalet ska hemlighållas och detta på liknande sätt 

som information hemlighålls enligt intern lagstiftning hos den aktuella parten. 

Informationen får endast hamna hos personer eller myndigheter som bedriver 

verksamhet vad gäller taxering, åtal och överklagande i ärenden som rör de skatter 

som behandlas i detta avtal. Informationen får inte lämnas till obehörig myndighet 

eller person utan ett skriftligt medgivande från den part som ursprungligen 

utlämnade informationen.
105
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Artikel 9 heter Kostnader. De kostnader som uppkommer i och med 

informationsutbytesavtalen ska fördelas genom överenskommelse mellan de 

avtalsslutande parterna
106

  

Artikel 10 beskriver att de avtalsslutande parterna ska anpassa sin interna 

lagstiftning så den överensstämmer med detta avtal.
107

  

Artikel 11 heter Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse. Om tvistemål om 

avtalets tillämpning och tolkning uppkommer mellan parterna ska myndigheterna 

i de rådande parterna komma överens om lösning på problemet. De båda parterna 

får även komma överens om förfarandet för tillämpning av artiklarna 5 och 6.
108

  

När avtalet ska träda i kraft bestäms av artikel 12. När de båda parterna har gjort 

de åtgärder i intern lagstiftning som avtalet kräver för att det ska träda i kraft, ska 

parterna underrätta varandra om att detta har skett. Avtalet träder sedan ikraft 30 

dagar efter den sista partens underrättelse. Avtalet gäller vidare för 

skattebrottsärenden från och med dagen då avtalet träder i kraft och för alla andra 

ärenden som artikel 1 inbegriper från och med 1 januari det beskattningsår som 

efterföljer året då avtalet ingicks.
109

  

I artikel 13 beskrivs regler för avtalets upphörande. Avtalet i fråga gäller fram till 

dess att någon av de avtalsslutande parterna säger upp det. Någon av de 

avtalsslutande parterna har möjlighet att säga upp avtalet i form av att skriftligen 

meddela den andra parten om detta. Om en uppsägning skulle äga rum gäller 

denna från och med månaden som kommer efter sex månader då uppsägningen 

nådde den andra parten. Även om avtalet sägs upp förblir parterna bundna till de 

sekretessregler som tas upp i artikel 8. 
110

 

Avtalet avslutas med undertecknande från Sverige respektive San Marino.
111

  

4.2.3 Monaco 

Monaco är ett furstendöme som endast utgörs av två kvadratkilometer. 

Furstendömet bildades under medeltiden och har under årens lopp varit under 

bland annat spanskt och franskt styre. Monaco har än idag ett starkt förhållande 

till Frankrike.
112

  

Furstendömet styrs av fursten och regeringsrådet, vilket består av tre ministrar och 

en statsminister. Lagarna i Monaco tas fram av fursten samt nationalrådet som 

utgörs av 24 ledamöter.
113
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Största delen av Monacos befolkning består av franska medborgare. 21 % av 

befolkningen utgörs av 125 olika nationaliteter. Anledningen till denna stora 

blandning beror bland annat på att Monaco saknar både inkomst och 

förmögenhetsskatt. Monacos intäkter till furstendömet består till stor del av 

indirekta skatter, turism samt avgifter från banker och försäkringsbolag. Då 

Monaco även har en mycket låg beskattning på företagsvinster lockas många stora 

utländska företag att registrera sig i landet.
114

  

4.2.3.1 Informationsutbytesavtal mellan Sverige och Monaco 

Informationsutbytesavtalet om utbyte om upplysningar i skatteärenden mellan 

Sverige och Monaco undertecknades den 23 juni 2010. 
115

 Avtalet inleds med att 

beskriva att avtal ingåtts mellan Konungariket Sveriges regering och 

Furstendömet Monacos Regering och innehåller sedan 13 artiklar.
116

  

Artikel 1 behandlar avtalets syfte och tillämpningsområde. De båda avtalsslutande 

parterna ska genom utbyte av information lämna upplysningar som kan vara 

viktig vad gäller lagstiftning angående de skatter som tas upp i detta avtal. I 

upplysningarna ingår sådan information som har relevans för fastställande av 

taxering, skatternas uppkomst, information som används vid indrivning av 

skattefordringar samt information som kan bli aktuell vid åtal i skatteärenden. 

Informationen som lämnas ut ska behandlas med den försiktighet som beskrivs i 

artikel 8 . Personers rättigheter enligt den interna lagstiftningen i de båda 

avtalsslutande staterna förblir gällande så långt de inte hindrar ett effektivt 

informationsutbyte. Avtalet ska inte påverka bestämmelserna om rättslig hjälp i 

brottsmål. Avtalet gäller inte för ärenden som rör Rådets förordning (EG) nr 

1798/2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om 

upphävande av förordning (EEG) nr 218/92. 
117

  

Artikel 2 benämns Jurisdiktion. En tillfrågad part är inte skyldig att utlämna sådan 

information som varken finns inom landets myndigheter eller hos dess 

personer.
118

  

Enligt artikel 3 i avtalet inbegrips alla de skatter som tas ut i de avtalsslutande 

staterna. Avtalet gäller även för sådana skatter som tas ut utöver eller istället för 

de utgående skatter som existerade vid avtalets ingående. Myndigheterna i de 

avtalsslutande parterna ska informera varandra om sådana ändringar skett.
119

  

I artikel 4 beskrivs viktiga definitioner. Avtalet beskriver den närmare innebörden 

av följande begrepp: Monaco, Sverige, avtalsslutande part, behörig myndighet, 

person, bolag, bolag vars aktier är föremål för allmän omsättning, viktigaste 
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aktieslag, erkänd aktiebörs, kollektiv investeringsfond eller kollektivt 

investeringssystem, skatt, anmodande part, anmodad part, åtgärder för att inhämta 

upplysningar samt upplysningar. Uttryck som inte finns definierade i denna artikel 

ska ha den innebörd som den vid aktuell tidpunkt har hos parternas lagstiftning 

vilken har företräde gentemot annan lagstiftning där uttrycket förekommer.
120

 

Artikel 5 heter Utbyte av upplysningar på begäran och har följande innehåll:
121

 

1. En tillfrågad myndighet ska på begäran lämna ut sådan information som 

finns upptaget i artikel 1. Detta ska göras oavsett om informationen skulle 

ha gett upphov till brott i den tillfrågade parten.  

2. Om upplysningarna inte finns hos behörig myndighet i tillfrågad part ska 

denna myndighet genomföra alla relevanta åtgärder för att inhämta denna 

information, oavsett om den tillfrågade parten själv har behov av 

informationen för egna ändamål eller inte.  

3. Om en part begär ut information i form av upptagna vittesberättelser och 

bestyrkta kopior av originalhandlingar, ska den tillfrågade parten lämna ut 

sådan information så långt det inte strider mot den tillfrågade partens 

interna lagstiftning.  

4. De båda avtalsslutande parterna ska försäkra sig om att dess behöriga 

myndigheter har rätt att lämna ut och inhämta uppgifter som rör syften 

som finns upptagna i artikel 1, vad gäller:  

a) Information från banker och andra finansiella institut. 

b) Information om de ägarförhållanden som existerar i bolag, 

handelsbolag och stiftelser. Det ska framgå hur uppbyggnaden i en 

ägarkedja ser ut. Information om stiftare och ledamöter i styrelsen ska 

också finnas med. Information om ägarförhållanden i bolag där 

aktierna är föremål för allmän omsättning eller i publika kollektiva 

investeringsfonder eller publika kollektiva investeringssystem är 

undantagna från informationsutbyte, om det inte är så att denna 

information kan hämtas utan större svårigheter.  

5. När en behörig myndighet begär ut uppgifter ska denne lämna följande 

upplysningar för att visa att de begärda uppgifterna har relevans: identitet 

för person som utredningen behandlar, vilken sorts upplysningar som 

begärs ut, vilken form de önskas i, vilket beskattningsändamål uppgifterna 

ska användas till, anledning till varför informationen antas finnas hos 

landets myndigheter eller personer, namn och adress på personer som tros 

inneha aktuella upplysningar, att begärd information skulle kunna tas fram 

inom den frågande parten enligt intern rätt om informationen hade funnits 

hos denne part och att den part som begär ut uppgifterna redan har gjort 

försök att inhämta informationen från det egna territoriumet.  
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6. Den myndighet i den part som blivit tillfrågad att utbyta information ska 

lämna denna information så snabbt som möjligt. Myndigheten i den 

tillfrågade parten ska inom 60 dagar efter mottagandet om önskat 

informationsutbyte meddela om det finns brister i denna begäran. Om den 

tillfrågade parten inte lämnat informationen inom 90 dagar ska denne 

redogöra för om det finns svårigheter i att få fram upplysningarna eller om 

denne vägrar ge ut upplysningarna. Oavsett vilket ska skäl till ovanstående 

anges.
122

  

Artikel 6 heter Utomlands förda skatteutredningar. En myndighet hos en part får 

på dess begäran närvara hos den andre partens myndighet i syfte att granska 

handlingar och förhöra fysiska personer, dock endast om berörda personer 

skriftligen godkänner detta. Den part som har till syfte att besöka en annan part 

ska meddela om tid och plats för besöket. Tillåtet är även att behöriga personer 

från behörig myndighet i en part närvarar vid den andre partens 

skatteutredningar.
123

  

I artikel 7 återfinns parternas möjligheter att avslå begäran till informationsutbyte. 

En tillfrågad part får avslå en begäran till informationsutbyte om den frågande 

parten inte skulle kunna hämta informationen enligt dess egna interna lagstiftning 

eller som berör administration och verkställande av skattelagstiftningen. En 

begäran om informationsutbyte får även avslås om den inte görs i enlighet med 

detta avtal. Avtalet ska inte medföra att handels- affärs- industri eller 

yrkeshemligheter röjs. Sådan information som berörs i artikel 5 punkt 4 ska inte 

anses som handels- affärs- industri eller yrkeshemligheter. Detta avtal ska inte 

medföra att uppgifter som framkommit mellan klient och advokat röjs när det sker 

vid juridisk rådgivning eller vid rättsliga förfaranden. En begäran om information 

får även avslås om den strider mot allmän hänsyn. En begäran ska inte avslås på 

grund av att en skattefordran, som var upphov till utbytet, har bestridits. En 

begäran om informationsutbyte får däremot avslås om denna medför 

diskriminering av medborgare i den tillfrågade parten gentemot medborgare i den 

part som begär ut informationen.
124

  

Artikel 8 tar upp sekretessbestämmelser. Den information som tas emot i och med 

detta avtal ska behandlas med samma sekretess som uppgifter som uppkommer 

med stöd från parternas interna lagstiftning. Informationen får endast lämnas till 

personer eller myndigheter som arbetar med taxering, åtal och överklagande i 

ärenden vilka rör de skatter som behandlas i detta avtal. Uppgifterna får utlämnas 

vid domstolsförhandlingar. Informationen får inte lämnas till andra personer, 
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myndigheter eller länder om detta inte skriftligen tillåts av det land som 

ursprungligen utlämnade uppgifterna.
125

  

 I artikel 9 finns regler för hur kostnader som uppkommer ska behandlas, vilket 

lyder att de avtalsslutande parterna ska komma överens om förfarandet för de 

kostnader som uppkommer.
126

 

I artikel 10 förklaras att de avtalsslutande parterna ska anpassa sin lagstiftning så 

den uppfyller villkoren i detta avtal.
127

 

Artikel 11 heter Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse. Om de 

avtalsslutande parterna är oense om hur avtalet ska tolkas eller tillämpas ska 

myndigheterna i de båda parterna arbeta för att få fram en ömsesidig 

överenskommelse. Parterna får även komma överens om förfarandet för 

tillämpning av artiklarna 5 och 6.
128

  

Enligt artikel 12 gäller följande: När de avtalsslutande parterna har vidtagit de 

åtgärder som behövs för att detta avtal ska kunna bli gällnade ska parterna 

skriftligen meddela varandra om detta. Avtalet börjar gälla 30 dagar efter att den 

sista partens meddelande om att ovanstående åtgärder är genomförda. I skattebrott 

gäller avtalet från och med dagen det träder i kraft och för övriga ärenden som 

beskrivs i artikel 1 gäller detta avtal det beskattningsår som börjar dagen för 

ikraftträdande av avtalet eller senare.
129

  

Artikel 13 behandlar bestämmelser för avtalets eventuella upphörande. Detta avtal 

gäller tills dess att någon av de avtalsslutande parterna säger upp avtalet. En 

eventuell uppsägning av avtalet ska ske skriftligen till den andra parten. Avtalet 

upphör då att gälla dagen efter att sex månader har gått från det att uppsägningen 

har tagits emot av den andra avtalsslutande parten. Trots uppsägning gäller 

sekretessbestämmelserna i artikel 8.
130

  

Avtalet avslutas med underskrifter av Sverige respektive Monaco.
131

 

4.2.4 Liechtenstein 

Liechtenstein bestod förr i tiden av områdena Schellenberg och Vaduz. År 1806 

erkändes Liechtenstein som en självständig stat och sedan år 1920 har 

Liechtenstein en gemensam mynt- och tullunion med Schweiz. Landet styrs 

gemensamt av furste och parlament. Invånarantalet för landet uppgår till 36 000 

personer varav 25-30 av dessa består av svenska medborgare.
132
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Ett avtal som fortfarande gäller ingicks år 1919 mellan Sverige och Schweiz som 

handlar om Schweiz omhändertagande av Liechtensteins intressen som rör 

Sverige.  På grund av landets låga skattesatser har det under längre tid klassats 

som ett skatteparadis. Redovisningen för landets banker har varit under all kritik 

och detta bidrog att OECD år 2002 hotade med sanktioner om inte detta 

åtgärdades. Även EU har haft åsikter om beskattningen i Liechtenstein vilket 

bidrog till att skattesatsen för besparingar för EU-medborgare år 2005 ändrades 

till 15 procent. År 2011 ska denna procentats ökas till 35 procent. Liechtenstein 

antog år 2009 OECD:s modellavtal för informationsutbyte på skatteområden.
133

 

4.2.4.1 Informationsutbytesavtal mellan Sverige och Liechtenstein 

Den 4:e januari 2011 undertecknades avtal mellan Sverige och Liechtenstein om 

utbyte av upplysningar i skatteärenden.
134

 Avtalets inledande text beskriver att de 

båda parterna i och med detta avtal vill ”stärka båda parternas möjlighet att 

verkställa deras respektive skattelagstiftning”
135

 och ”fastställa villkoren och 

förutsättningarna för utbyte av upplysningar i skatteärenden”.
136

 Avtalet utgörs 

sedan av 14 artiklar samt ett avslutande protokoll.
137

 

I artikel 1 tas avtalets syfte och tillämpningsområde upp. De båda avtalsslutande 

parterna, Sverige och Liechtenstein, ska genom informationsutbyte utbyta 

upplysningar som kan ha betydelse för administration och verkställande parternas 

interna lagstiftning som rör de skatter som berörs i detta avtal. Upplysningar som 

ska anses intressanta är de som rör fastställande av taxering, dessa skatters 

uppkomst, information som används vid indrivning av skattefordringar samt 

information som rör åtal i skatteärende. Upplysningar som utbyts mellan parterna 

ska behandlas med den sekretess som beskrivs i artikel 8. Rättigheter som finns 

för personer i den part som utlämnar information ska tillämpas så långt som de 

inte förhindrar informationsutbytet. Detta avtal ska inte påverka parternas 

bestämmelser om ömsesidig rättslig hjälp i brottsmål.
138

 

Artikel 2 benämns Jurisdiktion och beskriver att den part som tillfrågas om 

upplysningar inte är tvungen lämna sådana upplysningar som inte finns hos 

landets myndigheter eller personer.
139

  

Enligt artikel 3 omfattar avtalet alla de skatter som tas ut i de avtalsslutande 

parterna. Avtalet ska även innefatta sådana skatter som efter avtalets 

undertecknande liknar de skatter som omfattas i avtalet och som tas ut vid sidan 
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av eller istället för dessa skatter. Om sådana förändringar sker ska myndigheterna 

i respektive part meddela varandra om detta.
140

  

Artikel 4 definierar följande begrepp: Avtalslutande part, Liechtenstein, Sverige, 

behörig myndighet, person, bolag, bolag vars aktier är föremål för allmän 

omsättning, viktigaste aktieslag, erkänd aktiebörs, kollektiv investeringsfond eller 

kollektivt investeringssystem, skatt, anmodande part, anmodad part, åtgärder för 

att inhämta upplysningar samt upplysningar. De begrepp som inte definieras av 

denna artikel ska anses ha den betydelse som begreppet har i den av parternas 

lagstiftning som har företräde gentemot annan lagstiftning där begreppet finns 

upptaget.
141

 

Artikel 5 heter Utbyte av upplysningar på begäran och har innehåll som följer:
142

 

1. En tillfrågad myndighet hos en part ska på begäran lämna sådana 

upplysningar som beskrivs i artikel 1 och som finns hos den tillfrågade 

parten. Dessa upplysningar ska utlämnas oavsett om dessa skulle ha 

utgjort brott enligt intern lagstiftning hos den tillfrågade parten eller inte. 

2. Om de uppgifter som utlämnas till den part som begär det, inte räcker till, 

ska den tillfrågade parten göra det de kan för att få fram begärd 

information. 

3. En tillfrågad part ska så långt som den interna lagstiftningen tillåter det, på 

begäran utlämna upplysningar i form av inspelade vittnesberättelser och 

kopior av avhandlingar.  

4. De avtalsslutande parterna ska försäkra sig om att dess behöriga 

myndigheter har befogenheter att lämna och inhämta följande information, 

för de ändamål som beskrivs i artikel 1: 

a) Information från banker och andra finansiella institutioner. 

b) Information om aktuella ägarförhållanden i bolag och handelsbolag 

vad gäller:  

1)  Med hänsyn till de begränsningar som behandlas i artikel 2, 

information om ägarförhållanden i en ägarkedja. 

2) Information om stiftare och ledamöter i styrelser när det gäller 

information om stiftelser.
143

 

Vid ingående av detta avtal är de båda avtalsslutande parterna inte skyldiga att 

hämta eller lämna information om ägarförhållanden om: företag där dess aktier är 

föremål för alläm omsättning, publika kollektiva investeringsfonder eller publika 

kollektiva investeringssystem. Ovanstående uppgifter får dock inhämtas om detta 

inte bidrar till stora svårigheter.
144
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5. Den part som begär ut information ska ha med följande i sin begäran, för 

att på så sätt visa att den är relevant: identitet på den person som 

utredningen gäller, vilken beskattningsperiod som är aktuell, vilka 

upplysningar som önskas samt i vilken form de önskas i, till vilket 

ändamål upplysningarna ska användas till, anledning till varför 

upplysningarna tros finnas i den tillfrågade parten, namn och adress på den 

person som tros inneha begärda upplysningar samt information om att den 

part som begär ut uppgifterna tidigare har försökt hämta uppgifterna inom 

dess lands gränser såvida inte detta skulle bidra till stora svårigheter. 

6. Den part som tillfrågats att utlämna uppgifter ska så snart som möjligt 

lämna ut de begärda uppgifterna. Den tillfrågade myndigheten ska även 

bekräfta att begäran har mottagits. Om det finns brister i begäran ska detta 

underrättas den part som begär ut informationen inom 60 dagar. Om en 

tillfrågad part inte har lämnat ut begärda uppgifter inom 90 dagar ska detta 

så snabbt som möjligt informeras till den frågande parten. I de fall en 

upplysning inte kan lämnas ut på grund av förhinder eller att den 

tillfrågade parten vägrar lämna ut uppgifterna ska även skälen till detta 

anges.
145

  

Artikel 6 heter Utomlands utförda skatteutredningar. Den part som efterfrågar 

information får, med tillåtelse, närvara hos den tillfrågade parten för att förhöra 

fysiska personer och granska handlingar. Detta får dock bara ske om det inte 

strider mot den tillfrågade partens interna lagstiftning samt att de berörda 

personerna godkänner det. En avtalsslutande parts myndighet får även närvara hos 

den andra avtalsslutande parten vid skatteutredningar i så stor grad detta anses 

lämpligt. Den part som utför utredningen ska underrätta den andra parten om tid 

och plats för detta.
146

  

I artikel 7 beskrivs möjligheter till att avslå begäran. En tillfrågad part är inte 

skyldig att utlämna sådana uppgifter som den frågande parten begär om dessa 

uppgifter inte skulle kunna hämtas enligt den frågande partens interna lagstiftning. 

En part är inte heller skyldig att lämna ut information som riskerar att röja 

handels-, affärs-, industri eller yrkeshemligheter. De upplysningar som behandlas 

i artikel 5 punkt 4 ska inte anses som någon av ovanstående hemligheter. Sådana 

uppgifter som framkommer mellan klient och advokat vid juridisk rådgivning 

samt vid rättegångsprocesser ska inte heller enligt detta avtal tvingas lämnas ut. 

En tillfrågad part kan avslå begäran om information om detta strider mot allmän 

hänsyn och om begäran diskriminerar någon parts medborgare. Däremot kan en 

begäran inte avslås med anledning av att aktuell skattefordran som tillhör begäran 

har överklagats.
147
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Artikel 8 tar upp vikten av sekretess vid informationsutbyte. De upplysningar som 

lämnas och hämtas i och med detta avtal ska behandlas med samma försiktighet 

som upplysningar vilka hämtas med stöd av parternas interna lagstiftning. 

Informationen som utbyts ska endast behandlas av personer eller myndigheter 

som arbetar med taxering, åtal och överklaganden i ärenden som rör de skatter 

som behandlas i detta avtal. Ovanstående personer och myndigheter får endast 

lämna ut denna information vid domstolsprocesser. Informationen som tas emot 

från en avtalsslutande part får inte utlämnas till annan person, myndighet eller 

land om detta inte skriftligen medgivs av den part som ursprungligen lämnat ut 

uppgifterna.
148

 

Bestämmelser om eventuella kostnader tas upp i artikel 9. Om det inte finns annat 

överenskommet mellan de avtalsslutande parterna ska den tillfrågade parten betala 

de kostnader som uppkommer vid traditionella informationsutbyten. I de fall som 

inte kan anses traditionella ska den part som begär ut uppgifterna stå för 

kostnaderna. Detta kan röra sig om fall där utomstående rådgivare kopplas in. När 

den tillfrågade parten förstår att informationen som ska utbytas inte kan anses som 

traditionell ska den part som begär ut uppgifterna informeras om detta innan 

ytterligare informationsutbyte kan fortsätta.
149

 

Artikel 10 heter Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse. Om det uppstår 

oenigheter om detta avtals tolkning eller tillämpningsområden, mellan de 

avtalsslutande parterna, ska dessa parter försöka avgöra detta genom ömsesidig 

överenskommelse. De avtalsslutande parterna får även komma överens om 

förfarandena för tillämpningen för detta avtal.
150

 

I artikel 11 beskrivs att det finns ett protokoll som bilaga till detta avtal vilket 

fungerar som en komplimenterande del till avtalet.
151

  

Artikel 12 informerar om att de båda avtalsslutande parterna ska anpassa sin 

interna lagstiftning så den överensstämmer med bestämmelserna i detta avtal.
152

  

När avtalet ska träda i kraft återfinns i artikel 13. De båda avtalsslutande parterna 

ska skriftligt meddela varandra när de vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för 

att detta avtal ska börja gälla. Avtalet ska träda i kraft 30 dagar efter att det sista 

skriftliga meddelandet om att nödvändiga åtgärder vidtagits av de båda parterna. 

Detta avtal börjar gälla vid ikraftträdandet, vad gäller alla förfrågningar, men dock 

endast för sådana beskattningsperioder som börjar den 1 januari 2011 eller 

senare.
153
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 Bestämmelser om avtalets eventuella upphörande finns i artikel 14. Här beskrivs 

att avtalet gäller till dess att någon av de avtalsslutande parterna säger upp avtalet. 

En av de avtalsslutande parterna kan säga upp avtalet. Om sådant är fallet ska den 

andra parten skriftligen meddelas om detta. Avtalet upphör då att gälla månaden 

efter en sexmånadersperiod som efterföljs av avtalets uppsägning. Även om 

avtalet sägs upp gäller de sekretessregler som tas upp i artikel 8.
154

 

Avtalet avslutas med påskrifter av representanter från Sverige respektive 

Liechtensteins regeringar.
155

  

Utöver avtalet finns ett protokoll som bilaga som ska komplettera följande 

bestämmelser: Den skatteskyldiges namn behöver inte finnas med för att 

bestämma identitet om identiteten kan bestämmas på något annat likvärdigt sätt, 

formella kontakter ska ske skriftligen mellan de båda parterna, uttrycket person 

ska även inbegripa dödsbo, uttrycket bolag ska bland annat inbegripa stiftelser 

samt att de sekretessbestämmelser som tas upp i artikel 8 förutsätts kunnas tas 

emot av både den tillfrågade parten och den part som begär ut uppgifterna.
156

  

4.3 Framtagna lagar till följd av informationsutbytesavtalen 

Till följd av de framtagna informationsutbytesavtal som Sverige tecknat med 

Jersey, San Marino, Monaco och Liechtenstein har följande interna lagstiftningar 

stiftats: Lag (2009:1120) om avtal mellan Sverige och Jersey om utbyte av 

upplysningar i skatteärenden
157

, Lag (2010:327) om avtal mellan Sverige och San 

Marino om utbyte av upplysningar i skatteärenden
158

 samt Lag (2010:1445) om 

avtal mellan Sverige och Monaco om utbyte av upplysningar i skatteärenden
159

. 

Då proposition 2010/11:81 Informationsutbytesavtal med Liechtenstein, 

överlämnades från regeringen till riksdagen den 17:e mars 2011
160

, antar jag att 

riksdagen ännu inte hunnit stifta lagen mellan Sverige och Liechtenstein då jag 

inte finner någon lag inom detta område mellan de båda parterna. 

4.4 Egna kommentarer 

Utifrån de avtal som Sverige tecknat med de länder som ingår i uppsatsens 

undersökning kan jag se att samtliga avtal är väl genomarbetade och genomtänkta. 

Jersey var den stat som Sverige först tecknade avtal med av de fyra länder som 

ingår i min undersökning. Jag märker att avtalen på senare år har utvecklats 

alltmer vad gäller utformning och omformuleringar av vissa artiklar. Somliga 
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bestämmelser har även fått ”egna” artiklar istället för att ingå under andra. Jag 

tycker det är lite förvånande att det i informationsutbytesavtalen finns möjlighet 

till att vägra ge ut information samt att uppsägning av avtalen tycks vara relativt 

lätt att genomföra.
161
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5 Sammanfattning och avslutande kommentarer 

5.1 Vilka möjligheter finns det till utbyte av information från 

skatteparadis och vilka åtgärder har EU respektive Sverige vidtagit? 

Som tagits upp i föregående kapitel har EU, organisationen OECD samt Sverige 

vidtagit en mängd åtgärder för att kunna bekämpa problemen med 

skatteundandraganden som de länder vilka betraktas som skatteparadis bidragit 

till.
162

 

Organisationen OECD har under åren stått i främre leden när det gäller att vidta 

åtgärder i bekämpande syfte mot skatteparadisen. En av de åtgärder som 

framtagits på senare år är organisationens modellavtal från år 2002 som behandlar 

avtal om informationsutbyte i skattefrågor. Avtalet representerar en standard för 

hur informationsutbyte mellan skatteparadis och andra länder kan vara 

utformade.
163

 

Även artikel 26 i OECD:s modellavtal: OECD model tax convention on income 

and capital, har en betydelse för de åtgärder som genomförts för att få bukt med 

problematiken kring skatteparadisen. Artikel 26 i detta avtal innehåller en 

liknande standard som det modellavtal som var framtaget 2002. De båda 

avtalsmodellerna tar upp viktiga punkter som att den part som begär information 

ska redogöra för vilken relevans de aktuella uppgifterna har för en pågående 

utredning. Det ska även redogöras för att den stat som begär uppgifter sedan 

tidigare försökt inhämta uppgifterna inom det egna landets gränser. Andra viktiga 

punkter som tas upp är det faktum att information inte kan vägras utbytas på 

grund av att det inte finns något nationellt intresse för uppgifterna hos den stat 

som ska lämna ut dem samt att information inte heller kan vägras utlämnas för att 

den innehas av banker eller andra finansiella institut.
164

  

Vid en analys kan jag se att de olika avtalen har gett en önskad effekt. Vid studie 

av OECD:s ”färglistor" från 2011 är få länder representerade på den grå listan 

samtidigt som det idag inte finns några länder som anses tillhöra den svarta 

listan.
165

 Anledningen till denna minskning kan enligt min mening bero på de 

alltmer utökade avtalen samt de sanktioner som OECD hotar med om 

skatteparadisen inte uppvisar en samarbetsvilja.
166

 

Även utformandet av direktiv 2011/16/EU, som upphäver direktiv 77/799/EEG, 

tycker jag påvisar att EU vidtagit stora åtgärder för att kontrollera de länder som 

betraktas som skatteparadis. Enligt detta EU-direktiv ska medlemsländerna genom 
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automatiskt utbyte lämna uppgifter om inkomst från fast egendom, inkomst från 

anställning, styrelsearvoden, livförsäkringsprodukter samt pensioner.
167

 

Sveriges åtgärder för att bekämpa skatteparadisen kom redan år 1990 i form av 

LÖHS som har till syfte att få till stånd informationsutbyte mellan Sverige och 

andra länder.
168

 På senare år har Sverige även tecknat avtal om informationsutbyte 

i skatteärenden med en rad länder, bland annat med Jersey, San Marino, Monaco 

och Liechtenstein.
169

 

De informationsutbytesavtal som har studerats i denna uppsats har till stor del 

samma upplägg som modellavtalet som kom från OECD 2002, vilket var en 

rekommenderad mall för uppbyggnaden av informationsutbytesavtal.
170

 Om det 

finns några avvikelser mellan Sveriges ingångna informationsutbytesavtal och 

OECD:s modellavtal så anser jag att Sveriges avtal är mer specifika och tydligare 

formulerade än modellavtalet från OECD.  

5.2 Hur är informationsutbytesavtalen utformade mellan Sverige och 

staterna Jersey, San Marino, Monaco och Liechtenstein och skiljer 

sig avtalens utformning åt mellan ovanstående stater? 

Informationsutbytesavtalet mellan Sverige och Jersey ingicks 2008 och innehåller 

11 artiklar. Avtalet med Jersey innehåller ett inledande avsnitt där det beskrivs 

vilket samarbete som funnits mellan Sverige och Jersey sedan tidigare samt att 

Jersey anslutit sig till OECD:s modellavtal från 2002. Artikel 1 beskriver avtalets 

omfattning och artikel 2 tar upp vilka skatter som omfattas av avtalet. För Jersey 

omfattas inkomstskatt samt skatt på varor och tjänster. För Sverige omfattas 

inkomstskatt, källskatt på utdelning, särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, 

särskild inkomstskatt för utländska artister, kommunal inkomstskatt, 

avkastningsskatt på pensionsmedel samt mervärdesskatt. Artikel 3 tar upp 

relevanta definitioner, artikel 4 utbyte av information på begäran, artikel 5 

utomlands utförda skatteutredningar, artikel 6 möjlighet att avslå begäran, artikel 

7 sekretess, artikel 8 kostnader, artikel 9 förfarande vid ömsesidig 

överenskommelse artikel 10 ikraftträdande och artikel 11 uppsägning.
171

  

Avtal om informationsutbyte i skatteärenden ingicks mellan Sverige och San 

Marino den 12:e januari 2010. Avtalet saknar den inledande text som finns i 

avtalet mellan Sverige och Jersey och består även av 13 artiklar istället för de 11 

som finns i avtalet med Jersey.  Artikel 1 beskriver avtalets syfte och omfattning. 

Artikeln är något längre än motsvarande artikel i avtalet med Jersey då avtalet 

med San Marino även tar upp vikten av sekretess samt hur tillämpningen vid 

ömsesidig hjälp i brottsmål ska gå till. I artikel 2 beskrivs att information som inte 
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finns hos en avtalsslutande part inte är skyldigt att utbytas. En sådan artikel saknas 

i avtalet med Jersey. Artikel 3 tar upp vilka skatter som omfattas. Även här finns 

det en skillnad mot avtalet med Jersey då det i detta avtal beskrivs att alla skatter 

som tas ut i de avtalsslutande staterna ska inbegripas av avtalet. Artikel 4 tar upp 

definitioner. Vilka definitioner som tas upp skiljer sig till viss del från de som 

behandlades i avtalet med Jersey. Artikel 5 beskriver utbyte av upplysningar på 

begäran och innehållet är i stort sett detsamma som i avtalet med Jersey. 

Skillnaden ligger i punkt 6 som i avtalet med San Marino är tidsbestämt och 

tydligare preciserat då det i avtalet med Jersey inte finns förklarat att landet kan 

ange skäl för förhinder eller vägran att utlämna information. Artikel 6 behandlar 

utomlands utförda skatteutredningar och liknar till stor del motsvarande artikel i 

avtalet med Jersey. Artikel 7 tar upp möjligheter att avslå begäran. Denna artikel 

skiljer sig något mellan San Marino och Jersey men har dock samma innebörd. 

Artikel 8 tar upp sekretess och ser likadana ut för San Marino och Jersey. Artikel 

9 behandlar regler för kostnader. Denna artikel är betydligt kortare än 

motsvarande artikel i Jerseys avtal. I artikel 10 återfinns bestämmelser för 

lagstiftning om implementering. Någon sådan artikel existerar inte i avtalet med 

Jersey. Artikel 11 heter förfarande vid ömsesidig överenskommelse och är något 

kortare än motsvarande artikel i avtalet med Jersey. Artikel 12 handlar om 

ikraftträdande och 13 om upphörande. Dessa artiklar har samma innebörd hos 

både Jersey och San Marino.
172

  

Sverige ingick informationsutbytesavtal med Monaco den 23:e juni 2010. Inte 

heller avtalet med Monaco innehåller en sådan utförlig inledning som avtalet med 

Jersey gör. Avtalet mellan Sverige och Monaco är nästan helt identiskt med det 

avtal Sverige tidigare under 2010 ingick med San Marino. Den enda skillnaden 

som finns återspeglad är artikel 1 där den sista meningen inte återfinns i avtalet 

mellan Sverige och San Marino. Övriga 12 artiklar är identiska med de som 

beskrivs i avtalet med San Marino.
173

 

Avtalet mellan Sverige och Liechtenstein ingicks den 4:e januari 2011. Avtalet 

har en inledande text som skiljer sig en aning från avtalen med Jersey, San Marino 

och Monaco. Avtalet består därefter av 14 artiklar och ett avslutande protokoll. 

Artikel 1: Avtalets syfte och tillämpningsområde, artikel 2: Jurisdiktion och 

artikel 3: Skatter som omfattas, har identisk uppbyggnad med San Marino och 

även Monaco vad gäller artikel 2 och 3. Artikel 4: Definitioner, skiljer sig en 

aning från Jersey, San Marino och Monaco när det gäller dess upplägg och 

struktur. Innehållet är stort sett detsamma. Även artikel 5 har en viss skillnad mot 

de andra avtalen. Punkt 4 b) har en annan struktur och är tydligare formulerad mot 

de föregående avtalen.  Under punkt 5 i samma artikel finns det också vissa 

skillnader. I de andra studerade ländernas artiklar har det inte varit aktuellt att vid 

förfrågan om information skriva med vilken beskattningsperiod det rör sig om. 
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Artikel 6 behandlar utomlands utförda skatteutredningar. Här beskrivs att en av de 

avtalsslutande parterna får resa till den andra parten för att närvara i 

skatteutredningar, såvida detta inte strider mot den sistnämnda partens interna 

lagstiftning. Att det skulle strida mot någon parts interna lagstiftning har inte varit 

med i avtalen för San Marino och Liechtenstein utan är något som har tillförts 

detta avtal.  Artikel 7: Möjlighet att avslå en begäran och artikel 8: Sekretess har 

samma upplägg och innebörd som de har i avtalen med San Marino och Monaco. 

När det gäller artikel 9 som behandlar kostnader skiljer sig denna artikel åt från 

avtalet med San Marino och Monaco. Artikeln är i Liechtensteins avtal utförligare 

skriven och liknar till viss del avtalet med Jersey, dock är bestämmelserna 

tydligare formulerade i Liechtensteins avtal. Artikel 10 handlar om förfarande vid 

ömsesidig överenskommelse och har också ett något annorlunda upplägg mot 

föregående avtal. I artikeln beskrivs att det är tillåtet för parterna att komma 

överens om förfarandena för tillämpning av avtalet. I de andra studerade avtalen 

har det stått angivet specifika artiklar, men i avtalet med Liechtenstein inkluderas 

hela avtalet.  I artikel 11 behandlas regler om protokoll, detta är något som inte 

tagits upp i de övriga avtalen. Artikel 12 heter lagstiftning om implementering och 

är upplagt på samma sätt som i avtalen med San Marino och Monaco. Artikel 13 

behandlar ikraftträdande och skiljer sig lite från de andra avtalen då detta inte är 

uppdelat mellan skattebrottsärenden och övriga ärenden som det är i de andra 

avtalen. Artikel 14 om upphörande har samma struktur som övriga avtal. Den 

största skillnaden mellan avtalet med Liechtenstein och de övriga studerade 

länderna är det avslutande protokoll som finns med i avtalet med Liechtenstein. 

Syftet med protokollet är att det ska komplettera vissa artiklar.
174

  

Mot bakgrund av ovanstående tycks avtalens uppbyggnad samt utformning 

generellt sett vara likartade för de fyra länderna. Alla de studerade avtalen 

innehåller bestämmelser om
175

:  

 Avtalets tillämpningsområde 

 Skatter som omfattas av avtalet 

 Definitioner 

 Utbyte av upplysningar på begäran 

 Utomlands utförda skatteutredningar 

 Möjligheter att avslå begäran 

 Sekretess 

 Kostnader 

 Förfarande vid ömsesidig överenskommelse 

 Ikraftträdande 

 Upphörande
176
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Avtalen med San Marino och Monaco innehåller dessutom artiklar om:  

 Jurisdiktion 

 Lagstiftning om implementering
177

 

Utöver detta innehåller avtalet mellan Sverige och Liechtenstein ett 

komplimenterande protokoll samt även en artikel som behandlar detta 

protokoll.
178

 

De största skillnaderna mellan avtalen som man som läsare lägger märke till, vid 

en djupare studie, är att innehållet i de fyra avtalen med åren har fått ett tydligare 

upplägg och bättre utformade formuleringar. Exempelvis innehåller avtalet mellan 

Sverige och Jersey 11 artiklar medan avtalet mellan Sverige och Liechtenstein 

innehåller 14 artiklar samt ett protokoll som ska komplettera avtalet.
179

 

Anledningen till att antalet artiklar har ökat genom åren tror jag kan bero på att 

regeringarna eftersträvar ett tydligare och bättre upplägg för att på så vis minska 

risken för eventuella kringgåenden av avtalen. 

5.3 Kan avtalen kringgås och medföra att skatteparadisen kan fortsätta 

med sin verksamhet? 

Vid analys av avtalen som ingåtts mellan Sverige och skatteparadisen Jersey, San 

Marino, Monaco samt Liechtenstein blir en relevant fråga att studera om det kan 

finnas kryphål i avtalen som riskerar att bidra till en fortsatt verksamhet för 

skatteparadisen. Enligt min åsikt finns det vissa artiklar i avtalen, med de 

studerade länderna, som till viss del kan diskuteras och ifrågasättas vad det gäller 

säkerhet för att undvika att avtalen kan kringgås av skatteparadisen.  

I artikel 1 i avtalet med Jersey samt artikel 2 i avtalen med San Marino, Monaco 

och Liechtenstein beskrivs det att en part inte är skyldig att utlämna upplysningen 

om den inte finns hos dess behöriga myndighet.
180

 Mina funderingar kretsar kring 

att det i vissa fall eventuellt skulle kunna bli svårt för Sverige att bevisa att 

information finns hos exempelvis Monacos behöriga myndighet om Monaco 

nekar till att informationen finns hos dem. En anledning till ett nekande från 

Monacos sida kan enligt mig vara att Monaco har intresse av att ha kvar 

tillgångarna i det egna landet. 

I avtalet mellan Sverige och Jersey, artikel 2, finns även enbart vissa skatter 

representerade för vilka som ska ingå i avtalet.
181

 Då det framgår av artikeln att 

alla skatter i Jersey inte ingår i avtalet borde detta i praktiken innebära, enligt min 

mening, att Jersey kan kringgå att utelämna information angående de skatter som 

inte finns uppräknade i avtalet. Om detta skulle vara fallet får detta konsekvenser 
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som kan resultera i att Jersey har möjlighet att kringgå informationsutbytesavtalet 

med Sverige.  

Artikel 4 punkt 5 i avtalet med Jersey samt artikel 5 punkt 5 för avtalen med San 

Marino, Monaco och Liechtenstein tar upp att personers identitet ska framgå vid 

begäran av informationsutbyte.
182

 Detta ses som en brist av professor Mattias 

Dahlberg då avtalen skulle blivit effektivare om information utbyttes med 

automatik.
183

 Jag håller fullt med Dahlberg om ovanstående och tror att detta 

faktum kan bidra till att stora mängder tillgångar kan kringgå avtalen. Detta 

eftersom risker finns att Skatteverket inte har möjlighet att begära ut information 

för alla medborgare som har tillgångar i skatteparadis, då stora eftersökningar av 

myndigheten krävs för detta. Automatiskt informationsutbyte skulle sannolikt 

fungera på ett säkrare sätt.  

Vid genomläsning av artikel 5 punkt 6 i avtalen för San Marino, Monaco och 

Liechtenstein förstås det att de avtalsslutande staterna har en möjlighet att inte 

lämna ut information med förklaringen att det finns hinder eller vägran till 

detta.
184

 Det jag frågar mig är när det är möjligt och tillåtet för en part att vägra 

utbyta information, syftet med informationsutbytesavtalet är ju faktiskt att få 

parterna att utlämna information, inte ge möjlighet till dem att vägra ge ut 

upplysningar. Om det finns möjlighet att vägra utlämna information finns 

säkerligen risken att vissa avtalsslutande länder utnyttjar detta mer än andra vilket 

skulle försvåra syftet med informationsutbytet.  

När det gäller artikel 6 i avtalet med Jersey, artikel 7 för övriga länder, beskrivs 

det att länderna kan avslå begäran om informationsutbyte. Exempel på detta kan 

vara sådan information som rör affärshemligheter eller om en part anser att 

informationen skulle bidra till diskriminering för dess medborgare.
185

 Om 

länderna anser att begärd information hamnar under något av dessa kriterier har de 

alltså möjlighet att avslå begäran om informationsutbyte. Enligt min mening är det 

naturligtvis positivt att det finns bestämmelser som skyddar affärshemligheter och 

diskriminering av medborgare. Frågan blir dock om det finns risk för att något av 

skatteparadisen skulle kunna utnyttja denna artikel för att undkomma utbyte av 

information i skatteärenden? 

I artikel 10 i avtalen med San Marino och Monaco respektive artikel 11 avtalet 

med Liechtenstein beskrivs det att den interna lagstiftningen hos parterna ska 

ändras så den överensstämmer med bestämmelserna i avtalet. Någon sådan 

specifik artikel finns inte i avtalet mellan Sverige och Jersey. Bestämmelsen finns 

medtagen som en mening under en annan artikel, men någon specifik artikel för 

denna bestämmelse finns som sagt inte i avtalet med Jersey.
186

 Frågan jag ställer 
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mig är då om det är lättare för Jersey att undvika att uppfylla bestämmelserna i 

avtalet än vad det är för de andra studerade länderna mot bakgrund av den 

diskussion som pågått i Sverige över hur skatteavtal ska tillämpas i förhållande till 

intern rätt. Enligt senaste domslut från Regeringsrätten (numera Högsta 

Förvaltningsdomstolen) ska skatteavtal i huvudregel gå före intern rätt i 

Sverige.
187

 Frågan är då hur den interna rätten ser ut hos Jersey, har de ingångna 

informationsutbytesavtalen företräde även i denna stat eller ser den interna 

lagstiftningen ut på ett annorlunda sätt? Om det skulle vara så att Jersey har 

avvikande bestämmelser gentemot Sverige, att exempelvis intern rätt går före 

skatteavtal, skulle detta kunna bidra till risk för kringgående av 

informationsutbytesavtalet. 

Enligt avtalens sista artikel, 11 i avtalet med Jersey, 13 i avtalen med San Marino 

och Monaco samt 14 i avtalet med Liechtenstein, är det tillåtet för en part att säga 

upp informationsutbytesavtalet.
188

 Det jag undrar är vad som händer om detta 

skulle ske? Är Sverige då tillbaks på ruta ett, och måste nya avtal då utarbetas? 

Jag tror ändå inte att detta är troligt då en uppsägning av avtal med stor 

sannolikhet skulle bidra till att landet återigen hamnar på OECD:s svarta lista över 

icke samarbetsvilliga skatteparadis. 

5.4 Sammanfattande slutsatser 

Hur utvecklingen kring skatteparadisens existens kommer fortlöpa i framtiden är 

idag oklart men trots ovan nämnda brister i avtalen tror jag att EU, OECD och 

Sverige har kommit ett stort steg i rätt rikting i sitt arbete för att få kontroll över 

det skatteundandragande som skatteparadisen historiskt sett gett upphov till. 

Trots att de försök att få bukt med skatteparadisen, under tidigare årtionden, 

misslyckats
189

 tror jag de senaste utvecklade avtalen varit effektivare då dessa 

avtal har resulterat till att det idag inte är några länder i världen som hamnar under 

OECD:s svarta lista över icke samarbetsvilliga skatteparadis.
190

 Sannolikheten är 

stor för att beteckningen skatteparadis långsamt försvinner och suddas ut i och 

med de åtgärder som har vidtagits på senare år. 

Informationsutbytesavtalen mellan Sverige och de fyra studerade länderna bygger 

i stort på OECD:s modellavtal från år 2002
191

, som i sin tur har likartad 

uppbyggnad och innehåll som direktiv 2011/16/EU. Då detta direktiv kommit att 

ersätta direktiv 77/799/EEG, eftersom det blivit inaktuellt på vissa plan
192

, kan 

detta även betyda att somliga av de informationsutbytesavtal som Sverige ingått 

har samma behov av uppdateringar. 
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I min studie har jag kommit fram till att informationsutbytesavtalen som Sverige 

har tecknat med skatteparadis har formulerats och strukturerats om genom åren. 

Anledningen till detta kan jag bara spekulera i, men en orsak kan vara att det 

funnits brister, om än små, i ingångna avtal, som regeringen vill förbättra så långt 

som möjligt. Kanske krävs ytterligare förbättringar av framtida avtal för att kunna 

uppnå de optimala resultat som eftersträvas. Ett exempel på detta är just de 

förbättringar som krävdes att göra av direktiv 77/799/EEG.  

En annan fundering rör sig kring hur skatteavtal ska tillämpas i förhållande till 

den interna rätten i de studerade länderna. San Marino, Monaco och Liechtenstein 

har tydligare bestämmelser kring att avtalet ska införlivas i den interna rätten än 

vad Jersey har.
193

 Som tidigare tagits upp har skatteavtal företräde mot intern 

lagstiftning i Sverige
194

, frågan blir då hur bestämmelserna ser ut i Jersey. Om inte 

informationsutbytesavtalet införlivas i Jerseys interna lagstiftning, gäller då de 

bestämmelser som tas upp i avtalet? Vid överblick av OECD:s ”färglista” kan 

dock utläsas att Jersey hamnar under vit kategori, vilket visar att staten emellertid 

ändå har genomfört de internationella överenskomna standarderna i intern 

lagstiftning, som OECD har författat.
195

 

Hur utvecklingen för skatteparadisen ska fortlöpa är i dagsläget, som tidigare 

nämnts, ännu oklart. Fakta kvarstår dock, skatteparadisens framfart har under den 

senaste tiden avtagit. Kanske är det så att utvecklingen som vi upplever i dagens 

läge bara en liten del av den utveckling inom området som är i antågande, och 

kanske är det så att det arbete som bland annat EU, OECD och Sverige lagt ner 

inom området har bidragit till början på de omdiskuterade skatteparadisens slut. 
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