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Promemorian Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt 
utbyte av upplysningar om finansiella konton 

Svenska Bankföreningen har fått rubricerade promemoria på remiss. Föreningen 

ansluter sig till svaret av Näringslivets skattedelegation och Svensk Försäkring men 

vill därutöver anföra följande.   

Sammanfattning 

• Bankföreningen avstyrker med bestämdhet att ytterligare ändringar görs i den 

interna lagstiftningen för identifiering av rapporteringspliktiga konton samt av 

rapporteringskraven enligt skatteförfarandelagen innan ett offentligt 

ställningstagande rörande Sveriges genomförande av de åtaganden landet gjort 

i det s.k. multilaterala avtalet mellan behöriga myndigheter avseende 

automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton föreligger. 

• Bankföreningen avstyrker rapporteringsplikt rörande klientmedelskonton vilka 

omfattas av särskild sekretess inom ramen för advokatverksamhet.  

• Bankföreningen avstyrker den föreslagna dokumentationsavgiften. Sanktionen 

står inte i rimlig proportion till de syften lagstiftningen har, nämligen att förstärka 

andra länders skatteuppbörd. De situationer när dokumentationsavgift ska 

kunna påföras kan inte likställas med avgifter inom systemet för kassaregister 

och personalliggare. De senare systemen innehåller inte de bedömningsfrågor 

och osäkra avgöranden som finansiella institut kan hamna i vid bedömningen av 

om ett konto är ett rapporteringspliktigt konto eller inte.  

• Bankföreningen avstyrker den retroaktivitet som föreslås gällande ikraftträdande 

och tillämpningen av de föreslagna ändringarna. Detta gäller t.ex. förslaget med 

en särskild tidsfrist för konton som tillhör dödsbon. 

• Bankföreningen ifrågasätter utformningen av den skärpta rapporteringsplikten 

rörande pensionsstiftelser, vinstandelsstiftelser m.m. 

• Bankföreningen anser att det är en stor brist att promemorian inte innehåller 

några jämförelser med hur de internationella åtagandena har genomförts i andra 

länder, framför allt gällande sanktionsavgifter och rapporteringsskyldighet 

rörande klientmedelskonton.  
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Promemorians syfte med lagändringarna – Global Forums kritik av Sverige 

Bankföreningen avstyrker med bestämdhet att ändringar företas i de lagar som rör 

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

rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet, härefter IDKL, och  

lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt 

utbyte av upplysningar om finansiella konton, härefter IDKAL) samt kontroll-

uppgiftsskyldighet m.m. enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), härefter SFL, 

rörande finansiella konton, innan det finns en offentlig redogörelse från Global Forum 

rörande eventuella brister i den svenska lagstiftningen som remissinstanserna kan få 

ta del av. I promemorian framhålls att det pågår mer systematiska utvärderingar i det 

globala forumet för transparens och informationsutbyte i fråga om skatter, Global 

Forum, av varje stats eller jurisdiktions specifika sätt att genomföra den globala 

standarden i nationell lagstiftning och vad som kan förbättras eller förtydligas i 

respektive land. Utvärderingarna syftar till att på ett tidigt stadium åskådliggöra mer 

övergripande brister eller risker i respektive stats eller jurisdiktions lagstiftning för att 

ge staterna och jurisdiktionerna möjlighet att åtgärda eventuella problem innan 

staternas och jurisdiktionernas genomförande av den globala standarden ska 

utvärderas mer ingående (genom s.k. Peer Review) under kommande år.  

 

Sveriges genomförandelagstiftning har enligt promemorian varit föremål för 

utvärdering under 2017. På flera ställen i promemorian motiveras ändringarna med 

att Global forum har uppmärksammat att svensk lagstiftning ser ut på ett sätt som 

inte överensstämmer med Global Forums synsätt etc. (se t.ex. sidorna 42, 43, 44, 

50, 53, 59, 64). Svensk Försäkring har under remisstiden inhämtat följande 

tilläggsinformation i lagstiftningsärendet från Finansdepartementet. Den utvärdering 

som skett av Sveriges lagstiftning är inte är offentlig i nuläget. Det är en inledande 

begränsad utvärdering. Fullständiga utvärderingar kommer att ske från 2020 och 

framåt. Då kommer redan gjorda utvärderingar att fastställas och offentliggöras 

samtidigt som ytterligare områden utvärderas. Troligen kommer problemen i 

nationella lagstiftningar att beskrivas övergripande i den årliga rapporten för 2018 

som troligen offentliggörs i november eller december.   

 

Bankföreningen anser inte att lagändringar ska göras förrän det föreligger en tydlig 

och offentlig information om hur svensk lagstiftning brister i förhållande till CRS-

regelverket så att den svenska lagstiftningsprocessen kan bli mera transparent och 

därmed möta kraven på en rättssäker lagstiftningsprocess. Med det sätt på vilket 

lagändringarna motiveras i promemorian (icke-offentliga tyckanden inom Global 

Forum) kan ändringarna inte bemötas av remissinstanserna på ett relevant sätt. Det 

är av stor vikt att internationella regelverk genomförs på ett harmoniserat sätt i de 

länder som har förbundit sig att genomföra regelverken i intern rätt. Om något land 

tillämpar strängare eller mera betungande regler än något annat land, med högre 

administrativa kostnader som följd, innebär detta att den som ska efterleva de 
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strängare regelverken inte kan konkurrera på lika villkor på de internationella 

marknaderna där finansiella institut i hög grad verkar.  

 

När det gäller förhållandet till EU-rätten bör det klargöras huruvida tolkningarna av 

OECD:s standard per automatik innebär att ett land eventuellt inte följer EU-rätten, i 

det här fallet det s.k. DAC 2-direktivet vilket bygger på OECD:s CRS men utgör 

självständig EU-rätt. När den egentliga utvärderingen enligt den s.k. peer review 

äger rum kommer sannolikt ytterligare anpassningar av svensk lag att göras. Varje 

justering av rapporteringsplikt m.m. föranleder stora administrativa kostnader för de 

finansiella instituten. Det är därför rimligt att justeringar så långt möjligt sker på en 

och samma gång, och i det här fallet först i samband med att eventuella brister blir 

tydligt klarlagda och offentliga.        

Slopat undantag för identifieringsplikt av advokaters klientmedelskonton –  

2 kap. 16 § IDKAL samt IDKL 

Bankföreningen avstyrker med bestämdhet förslaget i promemorian om att slopa 

undantaget avseende definitionen av kontohavare såvitt avser situationer när en 

advokat förvaltar ett finansiellt konto till förmån för en klient.  

 

I samband med att den nu aktuella lagstiftningen beträffande klientmedelskonton 

infördes framförde Bankföreningen i ett remissvar att såväl legala som praktiska skäl 

talade för att klientmedelskonton borde undantas från rapporteringsskyldighet (se 

remissvaret den 13 oktober 2014 såvitt gällde genomförandet av FATCA-avtalet).  

Vid införandet av den nu aktuella regleringen ansåg också regeringen att advokaters 

klientmedelskonton uppfyllde juridiska krav för att vara undantagna från 

rapporteringsskyldighet.  

 

I promemorian har det, enligt Bankföreningen, inte redovisats något officiellt tydligt, 

konkret och övertygande skäl till varför den nu befintliga lagstiftningen rörande 

undantaget för advokaters klientmedelskonton skulle riskera att leda till ökat 

skattefusk eller skatteundandragande. Det är inte heller uppenbart att Sveriges 

reglering skulle leda till rättsliga konsekvenser för Sverige på grund av att Sverige 

inte skulle uppfylla folkrättsligt bindande förpliktelser med tanke på att det inter-

nationella regelverket lämnar betydande val och tolkningsutrymme åt de enskilda 

länderna för genomförande av regelverket i intern lagstiftning. Bankföreningen anser 

att promemorians avvägning (s. 57) är ytterst anmärkningsvärd mot bakgrund av att 

det här ytterst handlar om principer om ”den enskildes behov av skydd för sin 

integritet och andra grundläggande mänskliga värden, så som de kommer till uttryck 

i deklarationer om mänskliga rättigheter” (s. 54). Än mera anmärkningsvärt blir detta 

mot bakgrund av att promemorian inte heller innehåller någon beskrivning av hur 

tolkningen av bestämmelsen avseende advokaters klientmedelskonton har gjorts i 

andra länder som berörs av avtalet. En avvägning mellan intresset för Sverige av att 

upprätthålla och inte riskera bryta mot grundläggande rättssäkerhetsåtaganden i 
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Europakonventionen och svensk lag och den tolkning som gjorts i promemorian av 

”risken för rättsliga konsekvenser om Sverige inte uppfyller sina folkrättsligt bindande 

åtaganden” (s. 57) kan enligt Bankföreningens bedömning inte leda till någon annan 

slutsats än att övervägande skäl talar för att undantaget fortfarande ska gälla. Det 

faktum att de finansiella instituten omfattas av gällande penningtvättsregelverk 

förstärker än mera denna slutsats. 

 

Bankföreningen anser inte att påståendet i promemorian (s. 55) att de ”uppgifter som 

ska lämnas är av den arten att de inte torde kunna avslöja t.ex. uppgifter om vad ett 

klientuppdrag avser (jfr HFD 2012 ref. 12)” stämmer.  

 

I promemorian (s. 55) anges också att ”Genom att undantaget för advokaters 

klientmedelskonton tas bort möjliggörs det för de rapporteringsskyldiga finansiella 

instituten att fullgöra den gransknings- och rapporteringsskyldighet som åläggs dem 

enligt de internationella regelverken. Det innebär att det finansiella institutet har att 

identifiera de klienter vars medel förvaltas av advokaten, som är den som är 

kontohavaren i det finansiella institutet, och utreda deras hemvist m.m.” Bank-

föreningen bedömer att ett sådant uttalande kan ge upphov till missförstånd vilket i 

sin tur kan resultera i att den praktiska omfattningen och svårigheterna för 

Bankföreningens medlemmar att uppfylla de krav som ställs på bankerna enligt 

förslaget gravt underskattas. För Bankföreningens medlemmar, som tillhandahåller 

klientmedelskonton till kunder som är advokater, innebär förslaget ett åläggande om 

ett omfattande ökat arbete och därmed tillhörande kostnader. Detta för att inhämta 

och få in uppgifter från berörda kunder som är advokater så att advokaternas klienter 

i sin tur ska kunna identifieras av bankerna i enlighet med promemorians förslag. Vid 

en avvägning måste en sådan omfattande utökning av den administrativa och 

ekonomiska bördan för bankerna mot bakgrund av nyttan för det allmänna då 

advokaterna redan nu omfattas av regelverk om penningtvätt, kontrolluppgifter m.m. 

starkt ifrågasättas.  

 

I promemorian (s. 54) nämns att möjligheten finns ”för klient att samtycka till att 

advokaten lämnar dessa uppgifter”. I detta sammanhang vill Bankföreningen 

förtydliga att det enbart är advokaten och inte det finansiella institutet som har 

kontakten med sin klient och därmed kan råda över ett sådant eventuellt samtycke. 

 

Det kan inte rimligen vara lagstiftarens mening att ett finansiellt institut ska kunna 

påföras ansvar och sanktioner, se mera nedan, i en situation som det finansiella 

institutet inte har någon som helst möjlighet att påverka. Rent praktiskt skulle en 

sådan situation kunna uppkomma om en advokat anser sig vara juridiskt förhindrad 

att lämna ut information till det finansiella institutet då klienten inte lämnar sitt 

samtycke. 
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Advokater är idag skyldiga att inge kontrolluppgift till Skatteverket rörande ränta som 

tillfallit en klient som är en fysisk person eller ett dödsbo vars medel förvaltas på ett 

klientmedelskonto, jfr.17 kap. 1 – 3 §§ SFL. Skulle det, trots alla skäl som har anförts 

ovan, övervägas att slopa undantaget för advokaters klientmedelskonton bör det 

tydliggöras att innehavaren av klientmedelskontot, advokaten, och inte det finansiella 

institutet, är den part som bör få den utökade kontrolluppgiftsskyldigheten, inne-

fattande ansvar för gransknings- och rapporteringsskyldigheten. Om ansvaret ändå 

skulle läggas på det finansiella institutet är det åtminstone kontohavaren, advokaten, 

som bör bära ansvaret för att klientinformationen hålls aktuell, enligt föreskrift på det 

självintyg som klientmedelskontohavaren lämnar skriftligen.        

Förslaget om striktare sanktioner - Särskild dokumentationsavgift 

Bankföreningen avstyrker med bestämdhet förslaget på särskild dokumentations-

avgift. Avgiften strider mot den fundamentala rättsprincipen om proportionalitet i 

lagstiftningen. Avgiftens storlek och villkoren för att avgift ska tas ut står inte i rimlig 

proportion till bakomliggande syften och ändamål med CRS och FATCA. Den 

identifieringsskyldighet och uppgiftsskyldighet som åvilar finansiella institut efter 

införandet av lagarna IDKL och IDKAL samt ändringarna i skatteförfarandelagen 

utgör internationella åtaganden i förhållande till andra länder och syftar inte till att 

stärka Sveriges skatteintäkter genom utökade kontroll- och avstämningsmöjligheter. 

Alla länder som deltar i den multilaterala överenskommelsen om CRS ska följa 

samma standard och riktlinjer för rapporteringsplikt men regelverket är inte detaljstyrt 

utan lämnar mycket öppet för enskilda länders överväganden. Den massiva 

rapporteringens syfte är att den ska få sådan allmänpreventiv effekt för allmänheten 

att ingen ska frestas gömma undan obeskattade medel i utlandet. Om någon ändå 

gör det ska denne vara medveten om att pengarna kan spåras. Uppgifterna om 

finansiella konton och de betalningar som går över dessa kan dock inte läggas till 

grund för beskattning på samma sätt som traditionella kontrolluppgifter i Sverige gör. 

De uppgifter som Sverige delar med sig av till över 100 länder över hela världen 

måste bearbetas i varje enskilt fall för att en eventuell beskattning av medlen ska 

kunna ske. Det är uppenbart att en sådan bearbetning omöjligen kan utföras av 

mottagande skattemyndigheter för alla de uppgifter som rapporteras.    

 

Det är inte känt för Bankföreningen om något land ännu har klagat på bristfällig 

information från Sverige avseende rapportering enligt FATCA eller CRS. Införandet 

av strängare sanktioner för uppgiftslämnandet bör inte införas om det inte tydligt 

framgår att Sveriges, via de finansiella institutens, uppgiftslämnandet har sådana 

brister att strängare sanktioner bör införas. 

 

Bankföreningen anser också att det bör stå fullständigt klart hur eventuella brister i 

rapporteringen enligt CRS och FATCA upptäcks och av vem innan skärpta 

sanktionsregler övervägs. Sanningshalten i de uppgifter som samlas in av 

Skatteverket från de finansiella instituten för att överföras till andra länder blir såvitt 
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Bankföreningen känner till inte föremål för någon extra granskning av Skatteverket 

innan de per automatik skickas iväg till andra länder. Således torde det finnas 

begränsade möjligheter för Skatteverket att vid själva överförandet utröna om någon 

uppgift saknas eller är felaktig. Felaktigheter torde således kunna komma i dagen 

först i samband med att mottagande stat eventuellt upptäcker brister genom den 

matchning av annan information som finns tillgänglig i det mottagande landet 

rörande den person vars konto har rapporterats. Det kan ta flera år innan syste-

matiska fel eller enstaka brister påtalas och instituten kan således komma att 

påföras avgifter för något som instituten inte haft en rimlig möjlighet att känna till 

såvida det inte rört sig om medveten underlåtenhet hos institutet att lämna 

rapporteringspliktig information. De finansiella instituten är helt beroende av sina 

kunders beredvillighet när det gäller att få in information och har begränsade 

maktmedel att ta till om kunder skulle trilskas vid inhämtandet. Det kan knappast 

vara förenligt med proportionalitetsprincipen eller grundläggande krav på 

rättssäkerhet i lagstiftningen att bestraffa instituten med en sådan tuff avgift som 

dokumentationsavgiften blir. 

  

Bankföreningen har inte tagit del av någon officiell information från Global forum som 

påvisar att Sveriges befintliga tvångsåtgärder i lagstiftningen (föreläggande i 

kombination med vite) inte är tillräckliga. I vaga ordalag hänvisas i promemorian till 

att det i samband med att Sveriges lagstiftning utvärderades av Global Forum 

uppmärksammade det att det finns brister när det gäller åtgärder för att se till att 

rapporteringsskyldiga finansiella institut lever upp till sina skyldigheter att samla in 

och bevara handlingar, uppgifter och annan dokumentation på det sätt som anges i 

4–7 kap. och 8 kap. 8 § IDKL, 4–7 kap. och 8 kap. 9 § IDKAL samt 39 kap. 3 § SFL 

och 9 kap. 1 § första stycket SFF med avseende på kontrolluppgifter enligt 22 a och 

22 b kap SFL. Vilka dessa brister är beskrivs inte närmare i promemorian. Vilka 

sanktioner tänker sig Global Forum? Hur gör andra länder? I promemorian saknas 

internationella jämförelser helt och hållet. För att undvika att svenska institut drabbas 

av strängare sanktioner och högre kostnader på grund av eventuella brister i 

rapporteringen än institut i andra länder, vilket påverkar konkurrensförhållanden 

m.m., anser Bankföreningen att det bör framgå vilka sanktioner som finns i andra 

länder och hur man går till väga om uppgiftslämnandet brister.  

 

Mot denna bakgrund anser Bankföreningen att det saknas bärande skäl att införa en 

så extrem sanktion som den föreslagna dokumentationsavgiften. Den befintliga 

möjligheten till föreläggande förenat med vite är en tillräckligt avvägd och rimlig 

sanktion. Det kan också ifrågasättas om det är lämpligt och förenligt med Europa-

konventionen att i samma lag bibehålla två olika sanktionsmöjligheter för samma 

slags förseelse, även om det i promemorian föreslås att bägge sanktionsåtgärder 

inte får påföras samtidigt. Bankföreningen vill också erinra om att regeringen i prop. 

2015/16:29 om genomförandet av CRS anförde följande: ”Den omständigheten att 

ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut inte uppfyller sin uppgiftsskyldighet enligt 
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det föreslagna 22 b kap. SFL är en sådan sak som Finansinspektionen kan väga in i 

ärenden om återkallande av tillstånd.” 

 

Dokumentationsavgift och kunder i finansiella institut 

Bankföreningen ser en risk i att införandet av stränga sanktionsregler kan få direkta 

följder för rapporteringens omfattning. Vid osäkerhet kan någon välja att hellre 

rapportera en kunds konto istället för att riskera att bli påförd en oöverblickbar 

dokumentationsavgift. En större undersökningsplikt som måste ske på manuell väg 

är praktiskt omöjligt. Förfarandet med identifiering av finansiella konton enligt CRS 

och FATCA måste kunna ske på automatisk väg vilket ofta inte tillåter en analys i det 

enskilda fallet. Rapporteringsplikten enligt FATCA har fått stora konsekvenser för 

amerikanska medborgare, inklusive personer med dubbelt medborgarskap och 

svenskar med uppehålls- och arbetstillstånd i USA. Även om många kunder som 

rapporterats enligt FATCA inte blir skyldiga att betala någon skatt i USA kommer 

USA:s deklarationskrav att ändå gälla på vissa villkor. Att felaktigt hamna med sitt 

finansiella konto som skattskyldig i ett annat land kan för den som berörs innebära 

att denne måste söka hjälp för att klargöra i vilket land denne egentligen har sitt 

skattemässiga hemvist. Detta blir kostbart och kan orsaka onödig oro hos många 

kunder. En sådan utveckling vore mycket olycklig.    

       

Dokumentationsavgiftens utformning 

Dokumentationsavgiftens utformning har hämtats från systemet med kontrollavgifter 

som kan tas ut i samband med Skatteverkets besök för att kontrollera kassaregister 

eller personalliggare. Föreningen anser inte att en avgift motsvarande den modellen 

är rimlig i detta sammanhang. En situation där teknisk utrustning för kassaregister 

saknas och som därför föranleder uttagande av kontrolluppgift kan inte jämföras med 

en situation där ett finansiellt institut tvingas kartlägga sina kunder för att identifiera 

rapporteringspliktiga konton med den osäkerhet som en dylik bedömning medför. 

Instituten är i hög grad beroende av inhämtade uppgifter från kunder och myndig-

heter vars tillförlitlighet inte kan garanteras till hundra procent. För den som är ålagd 

att ha ett kassaregister eller personalliggare är situationen en helt annan, antingen 

har denne ett kassaregister eller personalliggare enligt lag eller så har denne inte 

det. Har man inte det utgår en (enda) kontrollavgift. Utrymmet för bedömning och 

risken för felaktigheter är betydligt mindre när det gäller kraven på teknisk utrustning 

för kassaregister och personalliggare. En dokumentationsuppgift ska däremot tas ut 

för varje kontrolluppgift som inte har dokumenterats i enlighet med vad som stadgas 

(identifiering av rapporteringspliktiga konton). Verkningarna av denna avgift kan 

således få helt andra proportioner.    

 

Tidpunkt för beslut om dokumentationsavgift 

Enligt promemorians förslag ska Skatteverket meddela beslut om dokumentations-

avgiften senast två år efter den dag då någon skyldighet inte längre finns att bevara 

uppgifter, handlingar och annan dokumentation om finansiella konton. Denna 
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bestämmelse är hämtad från vad som gäller för den särskilda kontrollavgiften för 

kassaregister respektive personalliggare. Kontrollavgiften i dessa sammanhang tas 

ut om den utrustning som ska finnas saknas eller en person som borde tagits med i 

en personalliggare inte finns med i denna. Bankföreningen ifrågasätter om 

utformningen av denna tidsfrist för beslutet om dokumentationsavgift är tillräckligt 

samordnad med hänsyn till att regler om dokumentationskrav m.m. finns i samtliga 

tre lagar, SFL, IDKL och IDKAL. I skatteförfarandelagen (SFL) samt i lagarna IDKL 

och IDKAL finns regler om hur länge underlag för att fullgöra uppgiftsskyldigheten 

samt för kontroll av uppgiftsskyldigheten och beskattningen ska sparas. Enligt 

bestämmelserna i SFL ska underlagen bevaras under sju år efter utgången av det 

kalenderår som underlaget avser. Enligt IDKL och IDKAL (jfr. 8 kap. 8 § IDKL samt 8 

kap. 9 § IDKL) ska handlingar och uppgifter om åtgärder som vidtagits för att 

identifiera om ett konto är rapporteringspliktigt eller inte bevaras i minst fem år från 

det att kontot avslutas. Även i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism (PTL) finns krav på att underlag ska sparas. Enligt 5 kap.    

3 § PTL ska handlingar och uppgifter som avser åtgärder som vidtagits för att uppnå 

kundkännedom enligt 3 kap. PTL sparas i fem år efter det att affärsförhållandet 

upphörde.  

 

Bankföreningen anser att det måste förtydligas vad som ska sparas enligt IDKAL, 

IDKL respektive SFL rörande identifierings- och dokumentationskraven avseende 

finansiella konton eftersom det råder olika tidsfrister för sparandet i de olika lagarna, 

5 respektive 7 år och det gäller olika när fristen för sparandet börjar löpa. Och 

eftersom det rör sig om samma slags uppgifter (identifiering av kunder m.m.) borde 

reglerna för bevarande av underlag enligt PTL också vägas in, för att åstadkomma 

samordning mellan regelverken. I princip skulle lagarna idag kunna tolkas så att de 

överlappar varandra. Det kan också behöva göras en analys av om det nya 

regelverket om skydd av personuppgifter, GDPR, kan innebära att annan lagstiftning 

eventuellt bör följdändras.  

 

Anstånd vid påförande av dokumentationsavgift i förhållande till villkoren för befrielse 

från avgift i enlighet med 52 kap. 1 § SFL 

Enligt förslagen ska anstånd med dokumentationsavgiften kunna medges i enlighet 

med reglerna i 63 kap. SFL. Som skäl anförs att eftersom ett rapporteringsskyldigt 

finansiellt institut kan vara kontrolluppgiftsskyldig avseende många konton, skulle det 

kunna uppstå situationer då ett finansiellt institut som har mer systematiska brister i 

sin dokumentation påförs ett större antal dokumentationsavgifter. Det kan enligt 

promemorian innebära betydande svårigheter om instituten tvingas betala många 

dokumentationsavgifter vid ett och samma tillfälle. Därutöver anses det enligt 

promemorian att det inte kan uteslutas att påförande av dokumentationsavgift kan 

komma att bedömas som en anklagelse för brott enligt Europakonventionen. Mot 

denna bakgrund föreslås att anstånd ska kunna medges om begäran om om-

prövning av beslutet om dokumentationsavgift har gjorts eller om beslutet har 
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överklagats till förvaltningsrätten. Anstånd ska medges fram till beslut fattats av 

Skatteverket eller domstolen eller längst tre månader efter beslutet. Vidare införs en 

absolut skyldighet för Skatteverket att medge anstånd om det skulle medföra 

betydande skadeverkningar för den betalningsskyldige och framstå som oskäligt att 

betala avgiften. Anståndstiden i dessa fall ska kunna medges till längst fem år efter 

anståndsbeslutet.  

 

Enligt promemorians förslag ska även befrielse från dokumentationsavgift kunna ske 

på samma befrielsegrunder som för övriga särskilda avgifter i enlighet med 52 kap. 

SFL. I 52 kap. 1 § SFL finns i stort sett samma grunder för befrielse som framgår av 

63 kap.   7 a § SFL om anstånd (oskälighetsrekvisit etc.). Bankföreningen anser att 

det bör klarläggas hur befrielseregeln samt anståndsregeln förhåller sig till varandra. 

Det bör förtydligas med exempel i förarbetena när en befrielsegrund på grund av 

oskälighet enligt 52 kap. 1 § SFL anses föreligga, t.ex. när felaktigheten anses bero 

på en felbedömning av en regel eller betydelse av de faktiska förhållandena, eller 

föranletts av vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter, eller om avgiften inte 

står i rimlig proportion till felaktigheten eller passiviteten, eller en oskäligt lång tid har 

gått efter det att Skatteverket har funnit anledning att anta att avgift ska tas ut utan 

att den som avgiften gäller kan lastas för dröjsmålet (jfr. 52 kap. 1 § SFL).  

Närmare synpunkter på ändringarna i de olika lagarna 

Skatteförfarandelagen (2011:1244)  

 

22 b kap. 5§ SFL 

Enligt promemorian föreslås att det beträffande rapporteringspliktiga konton som 

innehas av enheter även ska lämnas uppgift om på vilket sätt personer med 

bestämmande inflytande utövar det bestämmande inflytandet över enheten.  

 

I promemorian anges endast att det vid diskussioner i OECD och med andra länder 

har visat sig att skattemyndigheterna förväntas inhämta och utbyta de aktuella 

uppgifterna. Ingenstans anges vad som är syftet med inhämtandet av uppgifterna. 

CRS- och FATCA-lagstiftningen är oerhört kostsamt och betungande för de 

finansiella instituten. När det kommer ytterligare krav om inhämtande av information 

och rapportering som kräver att de finansiella instituten ändrar sina processer för 

kontoöppning och bygger om systemen för skatterapportering, bör lagstiftaren kunna 

ange vad som är syftet med kraven och vilka motiv som ligger till grund för dem. I 

avsaknad av detta framstår kraven som oproportionerliga varför Bankföreningen 

avstyrker förslaget. 

 

För det fall regeringen ändå har för avsikt att gå vidare med förslaget vill 

Bankföreningen anföra följande. Enligt övergångsbestämmelserna träder 
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bestämmelserna i kraft den 1 december 2018 och ska tillämpas på uppgifter som 

avser kalenderåret 2018. Det torde innebära att uppgift om hur det bestämmande 

inflytandet utövas ska lämnas från och med rapporteringen 2019 avseende samtliga 

konton som innehas av passiva icke-finansiella enheter oberoende av när kontot 

öppnades.  Eftersom det är fråga om ett nytt krav har de finansiella instituten inte 

inhämtat sådana uppgifter för CRS-ändamål tidigare. Att inhämta uppgifterna från 

kontohavarna i efterhand, dvs. avseende konton som öppnats före den 1 december 

2018, är inte görligt. Den föreslagna kontrolluppgiftsskyldigheten är således omöjlig 

att uppfylla. Detta är särskilt allvarligt mot bakgrund av den dokumentationsavgift 

som föreslås i samma promemoria.  

 

Bankföreningen menar därför att det föreslagna kravet om nya uppgifter enbart ska 

gälla för konton som öppnas efter ikraftträdandet av bestämmelsen och enbart när 

det är fråga om en kontohavare som inte tidigare har ett eller flera befintliga konton 

hos det finansiella institutet (dvs. det är fråga om en ny kund).  

 

Vidare behöver det anges i lagtext vilka uppgifter som avses och som ska inhämtas 

från kunden. Begreppet ”uppgift om på vilket sätt personer med bestämmande 

inflytande utövar det bestämmande inflytandet över enheten” är för otydligt och 

anger inte i klartext vad som efterfrågas. Genom bankernas långtgående 

undersökningsplikt i förhållande till sina kunder blir det en pedagogisk uppgift för 

instituten att förklara för sina kunder att institutet har en skyldighet att fråga samt vad 

som efterfrågas av myndigheterna. Det är därför viktigt att bankerna kan peka på 

konkreta krav i lagtext för sina kunder.   

 

I ett nytt andra stycke i samma paragraf föreslås även att uppgift ska lämnas om att 

enheten är en passiv enhet, en annan enhet eller en passiv enhet med en eller flera 

personer med bestämmande inflytande över enheten, med angivande av visst 

hemvist för enheten. 

 

Bankföreningen anser att det är svårt att förstå innebörden av bestämmelsen men 

menar att den – som den får förstås – framstår som överflödig. Enligt föreningen 

framgår det redan av de uppgifter som lämnas enligt den nuvarande lydelsen av 5 § 

vad enheten har för status och var den har sitt hemvist.   

IDKL/FATCA (2015:62) samt IDKAL/CRS (2015:911) 

 

3 kap. 3 § IDKL och 3 kap. 2 § IDKAL – undantaget gällande dödsbon 

Enligt de nuvarande bestämmelserna är konton som innehas av dödsbon 

undantagna från rapporteringsplikt. I promemorian föreslås att undantaget endast 

ska gälla till och med det fjärde året efter det kalenderår då dödsfallet inträffande.  
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Bankföreningen har svårt att tro att dödsbodelägare skulle avstå från att skifta 

dödsboet enbart för att kringgå FATCA och CRS. Att dödsbon förblir oskiftade under 

en längre tid är inte ovanligt men det sker sannolikt av helt andra skäl än försök till 

skatteundandraganden. Bland annat kan det enligt vad Bankföreningen erfar vara 

problematiskt att skifta dödsbon om det finns så kallade bortovarande dödsbo-

delägare. I en sådan situation utses en god man för den bortovarande döds-

bodelägaren men på grund av att arvingen inte kan identifieras på ett sådant sätt 

som krävs enligt penningtvättslagstiftningen tillåts den gode mannen inte att öppna 

ett konto för denne. Därmed förblir dödsboet oskiftat. Enligt Bankföreningen är 

konton som innehas av dödsbon typiskt sett sådana konton där risken är låg för att 

de används för undvikande av skatt. Det är också den bedömning som har gjorts 

enligt IGA avseende FATCA och enligt CRS-standarden. Bankföreningen avstyrker 

därför förslaget. 

 

Om regeringen ändå avser att gå vidare med förslaget menar Bankföreningen att det 

enbart ska gälla för dödsfall som inträffar efter ikraftträdandet. Konton som innehas 

av oskiftade dödsbon är något som förekommer hos de finansiella instituten. 

Dödsbon kan förbli oskiftade under en längre tid. Enligt de föreslagna 

övergångsbestämmelserna ska rapportering av dödsbon ske oavsett hur länge 

sedan det var som dödsfallet inträffande. Det innebär att det finansiella institutet 

måste försöka utreda vilka som är dödsbodelägare i dödsbon där dödsfallet kan ha 

inträffat för mycket länge sedan. Det ligger i sakens natur att delägare i äldre 

dödsbon är svåra, ibland rent av omöjliga, för de finansiella instituten att få tag på. 

Det framstår därför som en närmast ogörlig uppgift att kunna rapportera äldre 

dödsbon på det sätt som föreslås i promemorian. Bankföreningen förslår därför att 

de nya reglerna avseende dödsbon enbart ska tillämpas framåt i tiden, dvs. 

avseende konton som innehas av dödsbon där dödsfallet har inträffat efter 

ikraftträdandet av bestämmelsen. På så sätt får de finansiella instituten en rimlig 

möjlighet att kunna identifiera kretsen av dödsbodelägare som eventuellt ska 

rapporteras i framtiden. 

 

4 kap. 6 § IDKL samt 4 kap. 9 § IDKAL – processer och rutiner för högvärdekonton 

Enligt de föreslagna bestämmelserna ska ett rapporteringspliktigt finansiellt institut  

ha processer och rutiner för att en tjänsteman med särskilt ansvar för kontakterna 

med kontohavaren ska upptäcka om och när omständigheterna ändras på ett sådant 

sätt att ett konto blir ett rapporteringspliktigt konto. Tjänstemannen ska enligt den 

föreslagna 4 kap. 6 § IDKL upptäcka om och när ett konto blir rapporteringspliktigt 

enligt 3 – 5 §§ och 6 § (motsvarande ändring görs i 4 kap. 9 § IDKAL). Regleringen 

blir svårbegriplig. Om ett konto är rapporteringspliktigt enligt 3 – 5 §§ i 4 kap. IDKL 

ska institutet ha klassificerat kontot som sådant och den ytterligare regleringen blir 

därmed överflödig. Enligt första meningen i 6 § blir ett konto rapporteringspliktigt om 

tjänstemannen i fråga ”har eller får kännedom om” att kontohavaren är 

rapporteringspliktig (specificerad amerikansk person eller har hemvist i annan stat 
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eller jurisdiktion). Exemplet med en ny postadress i paragraferna blir därför inte 

korrekt då postadress är ett indicium som ska tas om hand enligt processerna 

föreskrivna i tidigare lagrum. En postadress är dessutom inte samma sak som 

kännedom om rapporteringspliktighet. Bankföreningen anser inte att ett exempel av 

detta slag hör hemma i lagtext och föreslår att hela tillägget i paragraferna bör utgå. 

 

5 kap. 1 § samt 7 kap. 2 – 4§§ IDKL samt 5 kap. 1 § IDKAL – kontoöppning och 

intygande  

Enligt promemorians förslag ska de finansiella instituten inhämta intygande från 

kontohavaren innan kontot öppnas, i stället för vad som gäller enligt nuvarande 

bestämmelse, i samband med att kontot öppnas. Förslaget omfattar både IDKL och 

IDKAL. Bankföreningen avstyrker detta förslag med bestämdhet. 

 

Processen för att ta in en ny kund i en bank varierar beroende på vad det är för kund 

och vilka tjänster som kunden efterfrågar. I många fall, i synnerhet när det gäller 

företagskunder, är det en omfattande process att bli ny kund i en bank och den sker 

stegvis under en längre period. Ofta är det dock av vikt att kunden får tillgång till ett 

konto relativt snabbt även om samtliga dokument inte är inhämtade och samtliga 

produktavtal etc. inte är på plats. 

 

Vid genomförandet av FATCA och CRS i den svenska lagstiftningen var det därför 

tillfredsställande att regeringen valde att följa vad som anges i IGA-avtalet och i 

CRS-standarden, nämligen att intygandet ska inhämtas i samband med 

kontoöppningen. Därmed kunde bankerna fortsätta att använda sina inarbetade 

processer för att ta emot nya kunder i banken och med detta som grund göra 

nödvändiga anpassningar av IT-system och processer med anledning av införandet 

av FATCA och CRS. 

 

Om promemorians förslag genomförs - att självintygande ska tas in innan ett konto 

öppnas – kommer det att innebära att bankernas processer för att ta in nya kunder 

måste omarbetas. Det får framförallt negativa konsekvenser för kunderna som inte 

kan starta/fortsätta med sin verksamhet på ett smidigt sätt, men även för de 

finansiella instituten som måste bygga om sina IT-system och göra om processer. 

 

Det ska påpekas att bankerna i möjligaste mån och i de allra flesta fallen tar in ett 

intygande innan ett konto öppnas. Men för vissa kundgrupper och i vissa situationer 

är detta helt enkelt inte praktiskt lämpligt. Det måste finnas en viss flexibilitet när det 

gäller inhämtandet av intygandet. 

 

Enligt motiveringen till lagtexten (s. 50) krävs starka åtgärder för att få in intyganden 

från kontohavaren. Det lagda förslaget är enligt motiveringen en av vägarna för att 

uppfylla kraven på starka åtgärder. 
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Ytterligare erkända så kallade starka åtgärder är att tillämpa en process där finan-

siella institut tar in intygandet i samband med kontoöppnandet men, om intygandet 

inte kommer in inom 90 dagar, blockerar eller stänger kontot (se fråga nr 22 i 

OECD:s Frågor och Svar om tolkning och tillämpning av avsnitt II-VII i CRS). 

 

För att lindra konsekvenserna för såväl de finansiella instituten som deras kunder, 

men ändå tillmötesgå kraven om starka åtgärder, föreslår Bankföreningen att de 

aktuella bestämmelserna utformas på ett sådant sätt att de finansiella instituten får 

en valmöjlighet att fortsättningsvis ta in intyganden i samband med öppnandet av ett 

konto men, om intygandet inte kommer in, inom 90 dagar, blockera kontot. Detta 

förfaringssätt tillämpas exempelvis i Norge. 

IDKL – Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Enligt promemorian ska lagen träda i kraft den 1 december 2018. Såvitt avser konton 

som tillhör dödsbon föreslås att de nya bestämmelserna ska ha en retroaktiv effekt. 

Bankföreningen avstyrker förslagets retroaktivitet vilken leder till en oproportionerlig 

administrativ börda för de finansiella instituten. Se vidare i våra kommentarer under 

respektive lagrum. 

3 kap. 1 – 2 §§ IDKAL/CRS (2015:911) – utökad rapporteringsplikt avseende 

pensionsstiftelser samt tjänstepensionsförsäkring och pensionssparkonton 

 

3 kap. 1 § p. 5 - pensionsstiftelser 

I promemorian föreslås att undantaget från rapporteringsskyldighet för 

pensionsstiftelser ska begränsas till fall då arbetsgivaren som grundat stiftelsen är 

obegränsat skattskyldig i Sverige och varken är en investeringsenhet eller en passiv 

icke-finansiell enhet. Vidare föreslås att undantaget från rapporteringsskyldighet för 

vinstandelsstiftelser ska tas bort. Bankföreningen anser att skälen för detta kan 

ifrågasättas i detta sammanhang. Syftet med såväl FATCA som CRS är ett utökat 

informationsutbyte avseende sparande och kapitalinkomster på finansiella konton. 

Utbetalningar från såväl pensionsstiftelse som vinstandelsstiftelse är närmare knutna 

till arbetsinkomster och mindre till sparande. Sedvanliga kontrolluppgifter lämnas 

dessutom på utbetalningarna. Bankföreningen anser att risken är låg för att 

vinstandelsstiftelser eller pensionsstiftelser, till vilka avsättningarna görs av 

arbetsgivaren, utnyttjas i skatteundandragande syfte. Något belägg för att så sker 

eller skäl för att det finns risk för att detta sker redovisas inte i promemorian. 

 

I promemorian föreslås att undantaget för pensionsstiftelser enligt tryggandelagen 

begränsas så att detta ska gälla endast om arbetsgivaren som har grundat stiftelsen 

är obegränsat skattskyldig i Sverige och inte är en investeringsenhet eller en passiv 

icke-finansiell enhet.  
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Bankföreningen menar att det föreslagna kravet att arbetsgivaren som grundat 

pensionsstiftelsen ska vara obegränsat skattskyldig i Sverige för att undantaget från 

rapporteringsskyldighet ska gälla är orättvist och torde strida mot principen om den 

fria etableringsrätten inom EU. Ett företag kan bedriva en omfattande verksamhet i 

Sverige genom en svensk filial. Det framstår obefogat betungande att ett sådant 

företags pensionsstiftelse inte ska omfattas av undantaget, enbart av anledningen att 

arbetsgivaren är begränsat skattskyldig i Sverige, jämfört med ett motsvarande 

företag som bedriver samma typ av verksamhet och i samma omfattning, men som 

genom att vara obegränsat skattskyldig i Sverige, t.ex. genom att bedriva 

verksamheten i Sverige i form av ett svenskt aktiebolag, kommer att vara 

undantagen från rapporteringsskyldighet.  

 

Lagtexten bör således inte göra någon skillnad på om en arbetsgivare är begränsat 

eller obegränsat skattskyldig i Sverige så länge arbetsgivaren bedriver verksamhet i 

Sverige. Bankföreningen anser inte heller att det, såvitt avser pensionsstiftelser, 

framkommer tillräckligt tydligt i promemorian varför risken för skatteundandragande 

skulle bedömas så annorlunda nu jämfört med tidpunkten då lagreglerna infördes 

första gången i IDKAL. 

  

3 kap. 1 § p. 7 – vinstandelsstiftelser 

När det gäller vinstandelsstiftelserna sägs i promemorian att klagomål framförts över 

att de endast har en begränsning till tre års inlåsning. I promemorian framförs att det 

kan vara så att vissa pensionsfonder (Bankföreningen antar att man avser 

vinstandelsstiftelser i promemorian) inte gör utbetalningar innan den anställde har 

gått i pension. Skulle det i lagstiftningen anges vilka förutsättningar som ska gälla för 

att en vinstandelsstiftelse även i fortsättningen ska vara undantagen från 

rapporteringsskyldighet, t.ex. att utbetalningar sker först efter 55 års ålder eller efter 

att andelshavaren i vinstandelsstiftelsen blivit pensionär på annat sätt (sjukpension), 

skulle många stora svenska vinstandelsstiftelser klara kraven för fortsatt undantag. 

Sverige borde på så sätt kunna bibehålla det berättigade undantaget från 

rapporteringsplikt för dessa stiftelser, då risken för skatteundandragande i de institut 

som uppfyller dylika kvalifikationskrav torde vara ytterst låg. 

  

3 kap. 2 § samt övergångsbestämmelser till denna – pensionsförsäkring och 

pensionssparkonton 

Enligt promemorian ska konton avseende pensionsförsäkring som tecknas och 

förvaltas i Sverige samt pensionssparkonto som uppfyller kraven i inkomstskatte-

lagen bli rapporteringspliktiga konton. 

 

Bankföreningen avstyrker förslaget och hänvisar i denna del till yttrandet som avges 

av Svensk Försäkring.  
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