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Sammanfattning 

Det har sedan lång tid tillbaka förekommit att svenska skattskyldiga försökt att undkomma 

beskattning i Sverige genom att gömma undan tillgångar utomlands i lågbeskattade länder, 

där sekretessen av information har varit stor. Lagstiftarna i Sverige har försökt att förhindra 

detta genom att tidigare infört den s.k. CFC-lagstiftningen. Syftet med lagstiftningen är att 

förhindra eller åtminstone försvåra att svenska skattskyldiga företar transaktioner med ut-

ländska juridiska personer och genom det urholkar den svenska skattebasen. Lagstiftningen 

möjliggör att svenska skattskyldiga beskattas löpande för sin andel av det överskott som 

uppstår i utländska juridiska personer, oavsett om delägaren erhåller någon utdelning eller 

inte. 

 De senaste åren har skatteavtal angående utbyte av information mellan Sverige och lågbe-

skattade länder haft hög prioritet i regeringens arbete för att med denna metod säkerställa 

den svenska skattebasen. Sedan 2007 har över trettio avtal ingåtts med bl.a. länder som 

Schweiz, Luxemburg och Brittiska Jungfruöarna. Avtalen har till syfte att ge Skatteverket 

möjligheter att få tillgång till exempelvis bankinformation i utlandet och avtalen är även 

viktiga för att myndigheten ska kunna kontrollera svenskars inkomster och förmögenheter 

utomlands.   

Denna uppsats behandlar hur CFC-lagstiftningen bör komma att påverkas av de nya avta-

len angående utbyte av information. I analysen fastställs att avtalen gällande informations-

utbyte torde innebära att Sveriges CFC-lagstiftning blir effektivare till viss del, men att lag-

stiftningens syfte skulle få ännu större inverkan med bättre avtal. Likväl fastställs att vid ett 

närmare samarbete mellan Sverige och de lågbeskattade länderna avseende flertalet förbätt-

ringar torde CFC-lagstiftningen slutligen kunna bli överflödig. 
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Abstract 

There has since a long time occurred that Swedish taxpayers have tried to escape taxation 

in Sweden by concealing assets abroad in low tax countries, where the confidentiality of 

information has been large. Legislators in Sweden have tried to prevent this by earlier 

introduced the so-called CFC legislation. This legislation aims to prevent or at least make it 

more difficult for Swedish taxpayers to undertake transactions with foreign legal persons 

and by then eroding the Swedish tax base. The law allows the Swedish taxpayers to be 

taxed currently for their share of the surplus that arises in foreign legal persons, regardless 

of whether the shareholder receives dividend or not. 

In recent years tax treaties concerning exchange of information between Sweden and low 

tax countries have had high priority in the Government's work in order to secure the 

Swedish tax base by this method. Since 2007, over thirty agreements have been concluded 

with countries like Switzerland, Luxembourg and the British Virgin Islands. The 

agreements are intended to give The Swedish Tax Agency access to for example 

information from the bank abroad and the agreements are also important for the authority 

to monitor Swedes' incomes and assets abroad. 

This essay considers how the CFC legislation should be affected by the new agreements 

concerning exchange of information. The analysis determines that the agreements on 

exchange of information would probably mean that the Swedish CFC-legislation becomes 

more effective to some extent, but that the purpose of the legislation would have even 

greater impact with better agreements. Nevertheless it establishes that a closer cooperation 

between Sweden and the low taxed countries regarding improvements should mean that 

the CFC legislation would eventually become redundant. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

CFC är en förkortning av det engelska uttrycket ”Controlled Foreign Corpora-

tion/Company”, vilket på svenska betyder ”Kontrollerade Utländska Bolag”.1 Syftet med 

CFC-lagstiftningen är att förhindra eller försvåra skatteflykt och skatteplanering genom 

transaktioner med lågbeskattade utländska juridiska personer.2 Lagstiftningen3 innebär kort-

fattat att Sverige löpande beskattar svenska delägare i utländska juridiska personer för deras 

utländska företagsvinster, oavsett om delägaren mottagit några resurser eller inte.4 Följden 

av detta blir att genom att beskatta svenska personer innan en skattepliktig inkomst erhålls i 

form av exempelvis utdelning, hindras eller åtminstone försvåras att den svenska delägaren 

undkommer beskattning genom att överföra inkomsterna till en utländsk juridisk person i 

ett lågbeskattat land.  CFC-lagstiftningen motverkar härigenom att svenska skattskyldiga för 

över inkomster till kontrollerade utländska bolag i syfte att de ska beskattas med en lägre 

skattesats än i Sverige.5 Den nuvarande CFC-lagstiftningen trädde i kraft 1 januari 2008 och 

återfinns numera i 39a kap. IL.  

 

Schweiz och Luxemburg är exempel på länder som klassificeras som lågbeskattade länder 

och har därför fallit inom ramen för CFC-lagstiftningen.6 Länderna har emellertid tidigare 

haft en gedigen banksekretess som inneburit att ingen information om svenska delägare 

och deras inkomster m.m. har delgivits omvärlden. De senaste åren har emellertid Sverige 

lyckats ingå nya eller förändrade skatteavtal med en hel del lågbeskattade länder och senaste 

reviderade skatteavtalet som ingicks var så sent som 28 februari 2011 med Schweiz. Skatte-

avtalen innefattar åtskilliga förändringar jämfört med tidigare och framförallt har land efter 

land accepterat ett informationsutbyte av tidigare sekretessbelagd information. Länderna 

har genom skatteavtalen möjliggjort för svenska skattemyndigheten att begära ut relevant 

information gällande svenska medborgare. Denna möjlighet för skattemyndigheten att be-

                                                 
1 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, uppl. 2:2 Studentlitteratur AB, Lund, 2007, s. 125. 

2 Prop. 2003/04:10 s. 44. 

3 SFS (2007:1419), se 39a kap. Inkomstskattelagen (IL), (1999:1229). 

4 Prop. 2007/08:16 s. 13.  

5 Mattsson, Nils, Är de svenska CFC-reglerna förenliga med EG-rätten, Skattenytt (SN) 2004 nr. 4 s. 168.  

6 Se bilaga 39a IL. 
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gära ut relevant information gör det intressant och aktuellt att utreda vilka konsekvenser 

skatteavtalen får ur svensk skattesynvinkel och därmed vilken påverkan avtalen kommer att 

få på CFC-lagstiftningens utformning samt reglernas tillämplighet.  

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilken påverkan de senaste tidernas nya skatteavtal 

som Sverige ingått med andra länder bör komma att få på den svenska CFC-lagstiftningen. 

För att besvara syftet består en del av undersökningen att först utreda och klargöra sam-

bandet mellan CFC-lagstiftningen och skatteavtal.   

 

Arbetet avser endast att behandla den nuvarande CFC-lagstiftningen ur ett svenskt per-

spektiv med anledning av att syftets inriktning enbart berör Sverige. Områden såsom möj-

ligheterna till skatteflykt och Sveriges ekonomiska påverkan i form av skatteintäkter är ex-

empel på ämnen som inte tas upp i detta arbete. Anledningen till detta är att det varken 

finns tid eller utrymme för att göra en fullvärdig utvärdering på dessa områden. Inriktning-

en består med andra ord endast av att behandla avtalen ur CFC-lagstiftningens perspektiv.  

 

När det gäller urvalet av skatteavtal kommer bara avtal från 2008 och senare att beaktas, 

varvid utgångspunkten i arbetet kommer att vara avtalen som Sverige ingått med Brittiska 

Jungfruöarna och Schweiz. Anledning till detta är att dessa skatteavtal är bland de senaste 

ingångna, vilket gör att deras påverkan ännu inte är juridiskt utredda och föga belyst från en 

juridisk synvinkel. Likväl uppskattas hälften av svenskarnas utländska sparande finnas i 

Schweiz, vilket gör det avtalet extra intressant för svenskt vidkommande. Vidare kommer 

skatteavtalen och dess påverkan, bara behandlas med beaktande av informationsutbytet, då 

de andra förändringarna är av mindre omfattning och av karaktären att man enbart fast-

ställt vilket land som ska vara skattebehörig inom vissa specifika områden. 

1.3 Metod och material 

Vid redogörelse av CFC-lagstiftningen kommer författaren att tillämpa den rättsdogmatiska 

metoden. Metoden innebär att lagtext, förarbeten, praxis och doktrin värderas och under-

söks enligt nämnda hierarkiska ordning. När det gäller nuvarande CFC-lagstiftningen 

kommer det i arbetet att deskriptivt redogöras för reglerna genom att lagtext huvudsakligen 

användas och vid eventuella oklarheter som uppstår kring en specifik paragraf kommer 
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vägledning att sökas primärt i förarbetena och sekundärt i doktrin. Valet av material har så-

ledes styrts av den rättsdogmatiska metoden. 

 

Vid skatteavtalen kommer även här den rättsdogmatiska metoden att vara utgångspunkten. 

Författaren kommer att deskriptivt redogöra för innebörden av skatteavtalen och syftet 

med skatteavtal. Därefter kommer författaren att jämföra CFC-lagstiftningen med interna-

tionella åtaganden i form av skatteavtal och redogöra för hur dessa förhåller sig till var-

andra. Avslutningsvis kommer det redogöras för de senaste skatteavtalens utformning och 

en viss komparation kommer att ske mellan skatteavtalen som Sverige har ingått med 

Schweiz och Brittiska Jungfruöarna. När det gäller materialsökandet har material från 

OECD använts. Materialet är juridiskt bara att betrakta som rekommendationer, men till-

lämpas av de flesta länderna vid ingående av skatteavtal. Därför har materialet använts vid 

utredning av skatteavtal trots det låga rättskällevärdet.  Likväl när det gäller det första syftet 

att besvara frågan hur skatteavtal och CFC-lagstiftningen förhåller sig till varandra har ut-

ländska rättsfall använts för att exemplifiera problematiken och de delade meningar som 

existerar.  Den rättsdogmatiska metoden frångås här på grund av bristande språkkunskaper 

i finska och franska.  
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2 Varför tillkom CFC- lagstiftningen? 

Den första svenska CFC-lagstiftningen tillkom i början av 1990-talet7 och den betydande 

anledningen till införandet var avskaffandet av de svenska valutarestriktionerna i slutet av 

1980-talet.8 Valutaregleringen innehöll olika förbud och restriktioner, varvid ett förbud be-

gränsande möjligheten att etablera utländska bolag och till dessa överföra inkomster genom 

investeringar. För att överföra inkomster i form av värdepapper och andra betalningsmedel 

till utlandet krävdes tillstånd av Riksbanken.9 Riksbanken beviljade endast tillstånd under 

förutsättning att det var en investering som gynnade penning- och valutapolitiken och som 

antingen gav möjlighet till effektivt inflytande i det utländska företaget eller syftade till att 

skapa en varaktig ekonomisk förbindelse.10  Valutaregleringen fungerade härmed som ett 

skydd mot internationellt skatteundandragande. För att förhindra eller försvåra transaktio-

ner som syftar till att minska den svenska skattebasen efter avskaffandet av valutarestrik-

tionerna tillkom CFC-lagstiftningen.11 Syftet med CFC-lagstiftningen är att förhindra eller 

försvåra att skattskyldiga i Sverige minskar den svenska skattebasen genom att medvetet 

göra transaktioner med lågbeskattade utländska juridiska personer i form av exempelvis fel-

aktiga internprissättningar inom en koncern. I praktiken fungerar det på det viset att den 

skattskyldige i Sverige överför inkomster till utländska bolag, för att senare ta hem dem i 

form av skattefri utdelning eller kapitalvinst. CFC-lagstiftningen möjliggör att den skatt-

skyldige/delägaren i det utländska bolaget, beskattas löpande för sin andel av det överskott 

som uppkommer i det utländska bolaget, oavsett om delägaren erhåller någon utdelning el-

ler inte.12 Den svenska CFC-lagstiftningen har sedan införandet på 1990-talet reviderats ett 

antal gånger och den nuvarande svenska CFC-lagstiftningen trädde i kraft 1 januari 2008 

och finns i 39a kap. IL.13 

När det gäller problemet som CFC-lagstiftningen syftar till att förhindra eller försvåra har 

det gjorts uppskattningar kring dess omfattning. Det är av förklarliga skäl svårt att uppskat-

                                                 
7  Prop. 1989/90:47 s. 15. 

8 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, uppl. 2:2 Studentlitteratur AB, Lund, 2007, s. 126. 

9 2 § Valutalag (1939:350), se även Wenehed, Lars-Erik, CFC-Lagstiftning, uppl. 1:1 Juristförlaget i Lund, 
2000, s. 346. 

10  Wenehed, Lars-Erik, CFC-Lagstiftning, uppl. 1:1 Juristförlaget i Lund, 2000, s. 346. 

11 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, uppl. 2:2 Studentlitteratur AB, Lund, 2007, s. 126. 

12 Prop. 2007/08:16 s. 13. 

13 Prop. 2007/08:16. 
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ta storleken på de förlorade skatteintäkterna, men Skatteverket har gjort beräkningar som 

indikerar att det totalt handlar om ungefär 46 miljarder kronor i internationella förluster.14 

Av dessa 46 miljarder kronor uppskattar skatteverket att privatpersoner har gömt undan 

omkring 7,5 miljarder kronor i lågbeskattade länder.15 Uppgifterna är tagna från 2007 och 

sedan dess har flertalet informationsavtal ingåtts. Detta torde kunna innebära att förluster-

na är mindre i dagsläget.  

Det har även gjorts beräkningar på hur svenska skattskyldiga fördelar sina skatteintäkter 

mellan de lågbeskattade länderna. Länderna har istället för att lämna ut information om in-

komsterna, tagit ut en källskatt på ränteutbetalningar som därefter överförts till individens 

medlemsstat, Sverige.16 Det har med hjälp av källskatten visat sig att omkring hälften av 

svenskarnas utländska sparande finns i Schweiz.17   

 

                                                 
14 Rapport från Skatteverket, 2008:1 s. 56. 

15 Rapport från Skatteverket, 2008:1 s. 58. 

16 Rapport från Riksrevisionen, RiR 2009:24 s. 39. 

17 Rapport från Riksrevisionen, RiR 2009:24 s. 40. 
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3 Hur fungerar CFC-lagstiftningen konkret? 

3.1 Delägare i utländsk juridisk person 

Det finns en del grundförutsättningar som är nödvändiga för att CFC-lagstiftningen ska 

vara tillämplig och en sådan förutsättning är att personen som är skattskyldig är delägare i 

en utländsk juridisk person. I 39a kap. 2 § IL definieras att en skattskyldig anses som del-

ägare i en utländsk juridisk person om andelar med tillsammans minst 25 procent av den 

utländska juridiska personens kapital eller röster, direkt eller indirekt genom andra utländs-

ka juridiska personer, innehas eller kontrolleras av delägaren eller av delägaren och perso-

ner i intressegemenskap med delägaren. Paragrafen innebär bl.a. att numera, till skillnad 

från förr, ingår även indirekt innehav när det gäller beräkningar av kriteriet om andelar på 

minst 25 procent.18 Beräkningar av indirekt innehav ska ske i enlighet med 39a kap. 4 § IL, 

vilket föreskriver att kapital anses utgöra produkten av kapitalandelarna i varje led i ägar-

kedjan och rösterna anses utgöra den lägsta röstandelen i något led av ägarkedjan. I propo-

sitionen från 200319 har detta belysts genom exempel. Första exemplet gäller kapitalande-

larna då en svensk person A innehar 50 procent av andelarna i ett utländskt bolag B. Bola-

get B har i sin tur 60 procent av andelarna i ett utländskt lågbeskattat bolag C. A:s kapital-

andel i C uppgår därmed enligt 39a kap. 4 § IL till 30 procent (0,5 * 0,6). CFC-beskattning 

kan härmed komma ifråga då A:s ägarandel överstiger 25 procent. Det andra exemplet rö-

rande rösterna omfattar att den svenska personen A innehar 30 procent av rösterna i ett ut-

ländskt bolag B. Bolaget B innehar i sin tur 50 procent av rösterna i ett utländskt lågbeskat-

tat bolag C. A:s andel av rösterna i bolaget C uppgår då till 30 procent, vilket även det möj-

liggör att CFC-lagstiftningen kan bli aktuell.20 När det gäller begreppet intressegemenskap 

som nämns i 39a kap. 2 § IL stadgas det i 3 § samma kapitel vad det betyder och kortfattat 

kan det uttryckas som två personer som befinner sig i nära relation med varandra. Anled-

ningen till att även andelar i intressegemenskap inräknas är för att det annars skulle vara lätt 

att kringgå CFC-lagstiftningen genom att sprida ut ägandet på närstående personer.  

3.2 Huvudregeln 

Om personen är delägare i enlighet med 39a kap. 2 § IL får bedömning göras kring huruvi-

da inkomsten är en lågbeskattad inkomst eller inte. Huvudregeln i CFC-lagstiftningen stad-

                                                 
18 Prop. 2003/04:10 s. 56-57. 

19 Prop. 2003/04:10. 

20 Prop. 2003/04:10 s. 57. 
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gar att en nettoinkomst hos en utländsk juridisk person är lågbeskattad om den 1.) inte be-

skattas alls eller 2.) den beskattas lindrigare än den beskattning som skulle ha skett i Sverige 

om 55 procent av denna inkomst utgjort överskott av näringsverksamhet för ett svenskt 

aktiebolag (AB) som bedriver motsvarande verksamhet i Sverige.21 Bolagsskatten i Sverige 

är numera 26,3 procent, vilket innebär att lågbeskattade nettoinkomster är inkomster som 

beskattas lägre än 26,3 * 55 ≈ 14,5 procent. Detta betyder att lågbeskattade inkomster hos 

en utländsk juridisk person där beskattningen inte överstiger 14,5 procent möjliggör att 

CFC-lagstiftningen är tillämplig.22 

Rättsföljden blir att, om det kan fastställas att en svensk skattskyldig person uppfyller reg-

lerna gällande att inneha eller kontrollera åtminstone 25 procent, samt att den utländska ju-

ridiska personens inkomster är att betrakta som lågbeskattade, kommer den skattskyldige 

att bli löpande beskattad för dessa inkomster. Beskattning av lågbeskattade inkomster ska 

ske i enligt med 39a kap. 13 § IL. Paragrafen föreskriver att en delägare i en utländsk juri-

disk person med lågbeskattade inkomster är skattskyldig för en så stor andel av överskottet 

beräknat enligt 10-12 §§ samma kapitel som svarar mot delägarens andel av kapitalet i den 

utländska personen. Beräkning av överskottet enligt 10-12 §§ stadgar att den utländska juri-

diska personen ska behandlas som ett svenskt aktiebolag som har motsvarande inkomster i 

Sverige. För att en sådan beskattning ska vara möjlig krävs det att en resultat- och balans-

räkning upprättas i enlighet med 3 kap. 9b § lagen om självdeklarationer och kontrollupp-

gifter23, varvid omräkning ska i nämnda fall ske till svensk valuta.24  

Vidare i 39a kap. 10 § 2 st. IL föreskrivs att om en annan utländsk juridisk person än en så-

dan som i utlandet delägarbeskattas, innehar andelar i en i utlandet delägarbeskattad juridisk 

person, ska inkomsterna i denna till den del som motsvarar den utländska juridiska perso-

nens ägarandel, tas upp hos den person som har ägarandelen. Detta innebär att en utländsk 

juridisk person som inte delägarbeskattas, men som äger andelar i en delägarbeskattad juri-

disk person från utlandet, inte ska beskattas i Sverige utan inkomsterna ska istället tas upp 

hos andelsägaren vid beräkning av överskottet.25  När det gäller beräkningen av överskottet 

                                                 
21 39a kap. 5 § IL. 

22 Prop. 2003/04:10 s. 63. 

23 Lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter (LSK), (2001:1227). 

24 39a kap. 11 § IL, 3 kap. 9c § LSK. 

25 Prop. 2003/04:10 s. 130. 
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enligt nämnda regler finns det vissa inskränkningar i 39a kap. 6 § IL. För det första får inte 

avdrag göras till periodiseringsfond och för det andra får avdrag göras för underskott som 

uppkommit i verksamheten under de tre närmaste föregående åren och som inte dragits av 

vid beräkning av nettoinkomsten. Det sista gäller emellertid enbart om det varit samma 

delägare vid utgången av respektive beskattningsår.  

3.3 Kompletteringsregler 

Till huvudregeln i 39a kap. 5 § IL finns det kompletteringsregler i 7 och 7a §§ samma kapi-

tel. Utgångspunkten är enligt 39a kap. 7 § 1st. IL att även om en inkomst klassificeras som 

lågbeskattad enligt huvudregeln ska inkomsten inte anses vara lågbeskattad om den ut-

ländska juridiska personen hör hemma och är skattskyldig i ett område som anges i bilaga 

39a och som inte omfattas av angivna undantag. Regeln betyder att för det fall att en viss 

stat har en acceptabel beskattningsnivå enligt listan i bilaga 39a ska det gälla oavsett vad 

huvudregeln stadgar och därmed ingen CFC-beskattning. Dock finns det undantag till un-

dantaget då det i listan finns vissa stater eller särskilda verksamheter i andra stater som möj-

ligen betraktas ha en låg skattenivå. För att CFC-lagstiftningen ska komma ifråga för dessa 

stater eller verksamheter, krävs det även att inkomsterna är lågbeskattad enligt huvudregeln 

och därmed inte når upp till den nuvarande beskattningsnivån på ca 14,5 procent för att 

beskattning ska ske enligt CFC-lagstiftningen.26  

När det gäller verksamheter som tas upp i bilaga 39a, vilket indikerar att de inte har en ac-

ceptabel beskattningsnivå, handlar det framförallt om finansiella verksamheter såsom ban-

ker. Detta beroende på att vissa länder har särskilt gynnande regler som enbart berör såda-

na verksamheter och därmed finns det anledning att endast beskatta dessa finansiella in-

komster enligt CFC-lagstiftningen.27 I 39a kap 7 § 2 st. görs emellertid begränsningar avse-

ende detta undantag i bilaga 39a. I stycket stadgas att om en utländsk juridisk person hör 

hemma och är skattskyldig i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) 

föreligger uttryck, som exempelvis inkomster från bank- och finansieringsrörelsen, enbart 

koncernintern verksamhet i enlighet med 14 kap 20 § IL. Anledningen till begränsningen av ut-

trycken i bilaga 39a är att CFC-lagstiftningen syftar till att framförallt motverka skatteun-

dandragande i form av koncerninterna transaktioner och när det gäller finansiella inkomster 

                                                 
26 Prop. 2003/04:10 s. 72. 

27 Prop. 2003/04:10 s. 75. 
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är transaktionerna svårgranskade, vilket innebär att det inte kan garanteras att det inte före-

kommer skatteplanering som CFC-lagstiftningen syftar till att förhindra.28 

Avslutningsvis gällande kompletteringsreglerna ska 39a kap. 7a § IL behandlas. Paragrafen 

stadgar att även om en nettoinkomst är lågbeskattad enligt huvudregeln i 39a kap. 5 § IL 

och inte undantagen enligt 39a kap. 7 § IL ska en inkomst hos en utländsk juridisk person 

som är hemmahörande i EES inte anses vara lågbeskattad under förutsättning att den utgör 

en verklig etablering från vilket en affärsmässigt motiverad verksamhet bedrivs. Denna pa-

ragraf är intressant genom att, verklig etablering och affärsmässigt motiverad verksamhet, 

är benämningar som lämnar en ovisshet kring vad de egentligen innefattar. Dock kommer 

detta inte att behandlas utförligare i denna uppsats då det inte är av intresse för ändamålet 

med arbetet. Syftet med alla dessa nämnda kompletteringsregler är att förenkla tillämpning-

en av CFC-lagstiftningen och öka förutsägbarheten genom att på ett någorlunda enkelt och 

snabbt sätt ange om beskattningen är acceptabel eller potentiellt oacceptabel.29  

3.4 Vad krävs för att CFC-lagstiftningen ska fungera? 

För att CFC-lagstiftningen ska kunna tillämpas effektivt och syftet med lagstiftningen ska 

uppnås, krävs det även att andra förutsättningar är uppfyllda. Två av dessa förutsättningar 

följer nedan: 

Kompletteringsreglerna och framförallt bilaga 39a kan eventuellt ifrågasättas i framtiden. 

För att bilagan ska fungera tillfredställande i framtiden krävs det att den kontinuerligt upp-

dateras. Detta för att det inte ska skapas en osäkerhet kring CFC-lagstiftningens tillämplig-

het över tiden och för att inte länder ska lyckas kringgå bilagan genom att införa diverse 

regler, såsom skatteförmåner. Bilagan reglerar, som tidigare förklarats, vilka länder som har 

en acceptabel beskattningsnivå och som därmed är undantagna från att beskattats enligt 

huvudregeln i CFC-lagstiftningen. Om skatteförmåner införs i ett visst land ändras emeller-

tid förutsättningarna för att beskattningen är acceptabel, vilket troligtvis leder till att CFC-

beskattning ska utgå. Om ingen uppdatering sker av bilagan undkommer dock personer i 

det berörda landet från att omfattas av CFC-lagstiftningen, oavsett förändringar i den in-

terna lagstiftningen och bilagans syfte åsidosätts.30 Därför är det enormt viktigt att hela ti-

                                                 
28 Prop. 2003/04:10 s. 67, 74. 

29 Prop. 2003/04:10 s. 72. 

30 Prop. 2003/04:10 s. 76-77. 
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den säkerhetsställa att bilaga 39a är uppdaterad så att inte länder som inför skatteförmåner 

befrias från CFC-lagstiftningen. Problematiken med att uppdatera bilagan är emellertid att 

det torde vara en arbetsam process31 och dessutom är bilagan en del av lagtexten, vilket in-

nebär att det därmed krävs riksdagsbeslut för att ändra eller komplettera den nuvarande.32 

Detta resulterar i att risken finns att den förlorar sin effektivitet. Det som händer om bila-

gan inte uppdateras är att skatteverket får falla tillbaka på det tidigare systemet och kon-

centrera sig på en noggrannare granskning av de befintliga skatteavtalen. En undersökning 

av tidigare utgivna förhandsbesked33 från Skatterättsnämnden anger att speciellt inkomster 

från finansiella verksamheter såsom koncerninterna transaktioner i Schweiz och Luxem-

burg träffas av bilagan med stöd av 39a kap. 7§ 2 st.34 Dessa inkomster av finansiell karak-

tär är sådana inkomster som CFC-lagstiftningen åsyftar att drabba och därav är bilagan be-

tydelsefull i framtiden.35 

En annan förutsättning som är av betydelse för att CFC-lagstiftningen ska kunna tillämpas 

effektivt är det som står stadgat i 39a kap. 11 § IL med hänvisning till 3 kap. 9b § LSK. Pa-

ragraferna föreskriver att delägaren i Sverige tar egna initiativ och utför det som krävs i 3 

kap 9b § LSK för att CFC-lagstiftningen överhuvudtaget ska vara möjlig att tillämpa. Del-

ägaren är enligt 3 kap 9b § LSK skyldig att lämna in, identifikationsuppgifter för den juri-

diska personen, uppgifter om sitt andelsinnehav, röstvärdet för sina andelar och uppgifter 

om övrigt ändrade förhållande av betydelse. CFC-lagstiftningen är genom detta helt bero-

ende av att delägaren lämnar in uppgifter om sitt innehav för att lagstiftningen överhuvud-

taget ska kunna fungera och tillämpas på ett tillfredsställande sätt. Suzanne Lauritzen är en 

av många som uppmärksammat problemet med att möjligheterna till beskattning beror på 

tillgången till information rörande både delägaren och den utländska juridiska personen. 

För att tillämpningen av CFC-lagstiftningen ska bli effektiv är det viktigt att skattemyndig-

heten i Sverige har möjligheten att kontrollera huruvida skattskyldiga i Sverige är delägare i 

utländska juridiska personer och i så fall i vilken utsträckning. En stor del av denna infor-

                                                 
31 Prop. 2003/04:10 s. 76-77. 

32 Sundgren, Peter, Finansdepartementets CFC-förslag och remissutfall, IUR - information 2003 nr. 1 s. 10. 

33 Dnr 42-04/D. 

34 Prop. 2003/04:10 s. 74. 

35 Prop. 2003/04:10 s. 74. 
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mation finns utanför landsgränserna och därmed är Sveriges myndigheter beroende av 

samarbete med andra länder om att kunna utbyta information. 36 

 

 

                                                 
36 Lauritzen, Suzanne, Analys av den svenska CFC-lagstiftningen – en effektiv skatteflyktslagstiftning? SN 
1998 nr. 12 s. 836. 
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4 Skatteavtal 

4.1 Inledning 

Internationella skattefrågor regleras dels genom intern rätt och dels genom skatteavtal. 

Skatteavtal är avtal som Sverige ingår med en annan stat eller utländsk jurisdiktion i syfte att 

framförallt undvika internationell juridisk dubbelbeskattning gällande inkomster och för-

mögenheter, 37 men avtalen hindrar även att internationellt skatteundandragande förekom-

mer.38 Avtalen innebär praktiskt att staterna inbördes kommer överens om att gentemot 

varandra avstå vissa delar av sin nationell beskattningsrätt, vilket sker genom att staterna 

beslutar kring vem som är behörig att beskatta en specifik inkomst.39 Vid de avtalade fall 

som staterna avstår från sitt interna skatteanspråk inom vissa områden, underlättar det för 

den svenska skattskyldige att veta vilken stat som har beskattningsrätten avseende specifika 

inkomster och hur eventuella konflikter angående skatteavtalet ska lösas. 40 Utgångspunk-

ten i Sverige är att, för att en bestämd inkomst ska kunna beskattas, krävs det att inkomsten 

är beskattningsbar enligt interna regler. Detta brukar kallas den gyllene regeln, att avtalets 

beskattningsregler enbart ska tillämpas i den mån dessa medför en inskränkning av den 

skattskyldighet som annars skulle föreligga.41 De interna reglerna utgör härmed ramen för 

den svenska beskattningsrätten genom att Sverige bara kan avtala om inkomster som är 

beskattningsbara enligt intern rätt.42  Skatteavtal är internationella överenskommelser och 

har som tidigare nämnts utöver att förhindra juridisk dubbelbeskattning även ett annat vik-

tigt syfte, nämligen att förhindra internationellt skatteundandragande. Detta sker framförallt 

genom att avtalen ger staterna en möjlighet till att besluta om utbyte av information mellan 

behöriga myndigheter i de avtalsslutande staterna.43  

 

                                                 
37 2 kap. 35 § IL. 

38 Lindencrona, Gustaf, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, uppl. 1:1 Juristförlaget, Stockholm, 1994, s. 35-36. 

39 Pelin, Lars, Internationell skatterätt, uppl. 3:4 Prose Design & Grafik, Lund, 2004, s. 120. 

40 SOU 2002:47 s.142. 

41 2 § Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz, (1992:856). 

42 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, uppl. 2:2 Studentlitteratur AB, Lund, 2007, s. 164-165. 

43 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, uppl. 2:2 Studentlitteratur AB, Lund, 2007, s. 158. 
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4.2 OECD - modellavtal 

De allra flesta skatteavtal som Sverige ingår med andra länder utgår från en och samma 

modell, nämligen OECD:s modell. 44
 OECD:s modellavtal är ett hjälpmedel som har i syfte 

att klargöra och enhetligt lösa problem som uppstår vid dubbelbeskattning45
. Modellavtalet 

är en välarbetad mall för hur dubbelbeskattningsavtal ska utformas och tolkas. I Sverige har 

denna modell fått stor betydelse och används flitigt vid avtalsförhandlingar, dock betraktas 

avtalen i den juridiska hierarkin endast vara rekommendationer.46 Till detta ska det emeller-

tid tilläggas att genom svensk rättspraxis har det framkommit att skatteavtal som baseras på 

OECD:s modellavtal har en stark ställning i den svenska internationella skatterätten.47 Om 

det undertecknade skatteavtalet har utformats efter OECD:s modellavtal torde parternas 

avsikt vara att uppnå ett resultat som överensstämmer med OECD:s rekommendationer.48 

Till modellavtalet har det, av OECD, utarbetats kommentarer som har till syfte att ingåen-

de redogöra och beskriva vad respektive artikel innebär och hur den ska tolkas.49 Vid ut-

formningen av själva avtalet har länderna möjlighet att göra reservationer och anmärkning-

ar. Om ett land gör en reservation innebär det att landet inte kan acceptera något i utform-

ningen av avtalet, medan anmärkning innebär att landet inte kan acceptera den tolkning i 

kommentaren till en viss artikel, som OECD gör i modellavtalet. Tillsammans utgör 

OECD:s modellavtal och kommentarer grunden för Sverige vid ingående av internationella 

skatteavtal.50  

OECD:s modellavtal innehåller artiklar som fördelar rätten att beskatta inkomster och 

förmögenheter mellan de avtalsslutande staterna. Modellavtalet stadgar vilka inkomster 

som skall beskattas i vilken stat och hur beskattningen skall ske. Bland dessa s.k. fördel-

ningsartiklar regleras inkomst av rörelse i artikel 7 och förmögenheter i exempelvis artikel 

13. Frågor som uppstår i och med att både CFC-lagstiftningen och skatteavtal reglerar in-

ternationella skattefrågor är naturligtvis hur de förhåller sig till varandra. Vad händer om 

                                                 
44 Prop. 2003/04:10 s. 98. 

45 Inledningsavsnittet, para. 2 till OECD:s modell för skatteavtal 2010. 

46 Prop. 2003/04:10 s. 98-99. 

47 Prop. 2003/04:10 s. 99, med hänvisning till Regeringsrättens årsbok (RÅ) 1996 ref 84. 

48 Prop. 2003/04:10 s. 99, med hänvisning till RÅ 1996 ref 84. 

49 Inledningsavsnittet, para. 28 till OECD:s modell för skatteavtal 2010. 

50 Inledningsavsnittet, para. 30-31 till OECD:s modell för skatteavtal 2010. 
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CFC-lagstiftningen kommer i konflikt med skatteavtalen? Kan CFC-beskattning ändå äga 

rum?  
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5 Hur förhåller sig CFC-lagstiftningen och skatteavtal till 

varandra? 

5.1 Allmänt 

När det gäller förhållandet mellan CFC-lagstiftningen och skatteavtal är det minst sagt om-

tvistat och det råder delade meningar kring rättsläget. I ett fall från Finland51
 fastställde 

domstolen, genom att beakta OECD:s kommentarer i sin nuvarande lydelse, att CFC-

lagstiftningen inte hindras av skatteavtalet.  I Frankrike genom det s.k. Schneider-målet 

kom domstolen, Conseil d’Etat, fram till motsatsen och domstolen bortsåg där från kom-

mentarer som tillkommit efter skatteavtalets ingående.52 Uppsatsen behandlar enbart Sveri-

ges CFC-lagstiftning i förhållande till internationella skatteavtal och därmed är det bara ur 

svensk synvinkel som detta område utreds närmare. Det har även i Sverige förelegat oviss-

het och funnits olika synpunkter, vilket framkommer nedan. 

När det gäller skatteavtalen i enlighet med OECD:s modellavtal kan bl.a. artikel 7 tolkas 

som att CFC-beskattning av inkomster som regleras i avtalet inte är tillåten. Artikeln stad-

gar att beskattning av inkomst av rörelse endast får ske i den stat där företaget hör hemma, 

hemviststaten. En delägare i ett företag som har hemviststat utomlands torde då inte behö-

va betala skatt för dessa inkomster i Sverige. Kommentarerna till avtalet uttrycker emeller-

tid delvis en annan uppfattning, nämligen att CFC-lagstiftningen kan tillämpas utan att det 

strider mot skatteavtalen. CFC-lagstiftningen är ett instrument för att förhindra utnyttjande 

av basbolag och artiklar som klarlägger att CFC-lagstiftningen inte befinner sig i konkur-

rens med skatteavtal, är inte heller nödvändiga att ta in i avtalet enligt kommentarerna. 53 

I förarbeten hävdas också att CFC-lagstiftningen inte befinner sig i konflikt med skatteavtal 

som utformats efter OECD:s modell genom att modellavtalet inte är avsett att begränsa 

möjligheterna till CFC-beskattning, i synnerhet inte om lagstiftningen inte är mer långtgå-

ende än vad som behövs för att hindra skatteundandragande.54 

                                                 
51 Då mina kunskaper i finska är begränsade har uppgifterna hämtats ifrån Baker, Philip, International Tax 

Law Reports, Butterworths, 2002, s. 1069-1072, samt s. 1076, (A Oyj Abp, KHO:2002:26, 20 mars 2002). 

52 Då mina kunskaper i franska är begränsade har uppgifterna hämtats ifrån Baker, Philip, International Tax 
Law Reports, Butterworths, 2002, s. 1108-1109, (Schneider Electric, Conseil d´ Etat, 28 juni 2002). 

53 Prop. 2003/04:10 s. 101, med hänvisning till para. 23 och 26 i kommentarerna till artikel 1 i OECD:s 
modell för skatteavtal. 

54 SOU 2001:11 s. 240. 
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Den svenska inställningen är med andra ord att skatteavtalen inte utgör något hinder för 

CFC-lagstiftningens tillämplighet. Problemet har vidare uppkommit i en del svenska rätts-

fall. Nedan redogörs för två av de viktigaste fallen på området och vad domstolen kom 

fram till avseende förhållandet mellan skatteavtal och CFC-lagstiftningen.55  

5.2 RÅ 2008 ref 24 

I en ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked, vilket sedermera överklagades 

till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD),56 kom ett mycket uppmärksammat fall under 

2008, nämligen RÅ 2008 ref 24. Rättsfallet handlar om ett bolag, X AB som äger samtliga 

andelar i ett schweiziskt bolag, Y AG. Det schweiziska dotterbolaget återförsäkrar koncern-

interna risker som i sin tur har direktförsäkrats i ett annat helägt dotterbolag till X AB, 

nämligen Z AB. Sverige har sedan en tid tillbaka skatteavtal med Schweiz och frågan som 

är av intresse för detta arbete och som behandlades i rättsfallet var huruvida beskattning 

enligt CFC-lagstiftningen i 39a kap. IL, hindras av bestämmelserna i skatteavtalet mellan 

länderna.57  

Det första som prövades var huruvida det schweiziska dotterbolagets inkomster var lågbe-

skattade eller inte. Vid tillämpning av 39a kap. 7 § 1st. IL och genom att använda komplet-

teringsregeln och undersöka bilaga 39a, fastställdes det i rättsfallet att inkomsterna var att 

betrakta som lågbeskattade och skulle därmed beskattas i enlighet med CFC-

lagstiftningen.58 Frågan därefter var då om skatteavtalet utgjorde något hinder för att CFC-

lagstiftningen skulle kunna tillämpas.  

Skatterättsnämnden fastställde genom att analysera bestämmelserna i skatteavtalet, att skat-

teavtalet inte utgjorde något hinder för att CFC-beskattning skulle kunna ske i enlighet med 

interna regler.59 Beslutet överklagades till HFD som konstaterade samma sak, men med en 

helt annan motivering. HFD fastställde att skatteavtal får rättslig verkan då de införlivas i 

svensk lag och enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Schweiz ska avtalets be-

skattningsregler endast tillämpas när de medför inskränkningar av den skattskyldighet som 

                                                 
55 Se även RÅ 2008 not 61 för liknande fall. 

56 Högsta förvaltningsdomstolen, tidigare Regeringsrätten. 

57 RÅ 2008 ref 24 s. 139-140. 

58 RÅ 2008 ref 24 s. 141. 

59 RÅ 2008 ref 24 s. 141-142. 
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annars skulle föreligga.60 Skatteavtal kan med andra ord endast inskränka beskattningsrätten 

och inte utvidga skatteanspråket större än det som stadgas i intern rätt.61  

Om CFC-lagstiftningen och skatteavtalen inbördes skulle vara oförenliga med varandra gör 

HFD gällande att det ska lösas enligt vissa principer för denna form av lagkonkurrens.62 

Principerna som domstolen syftar på är dels lex specialis enligt vilken en lag som är mer 

specifik till sin karaktär har företräde framför en lag som är mer generell till sin utformning, 

lex generalis och dels lex posterior, som betyder att en senare meddelad lag har företräde 

framför en tidigare.63 Domstolen fastställde med anledning av detta att CFC-lagstiftningen 

har företräde framför skatteavtalet med motiveringen att reglerna i det aktuella fallet i 39a 

kap. IL har tillkommit efter det att skatteavtalet införlivades i svensk rätt och reglerna är 

ägnade till just sådan verksamhet som det schweiziska bolaget bedrev. Resultatet blir här-

med att avtalets innehåll inte behöver utredas, utan CFC-lagstiftningen ska vid dessa fall 

tillämpas oavsett vad skatteavtalet stadgar.64 

5.3 RÅ 2010 ref 112 

RÅ 2008 ref 24 blev väldigt omdiskuterat och kritiserat då man frångick den tidigare all-

männa grundinställningen.65 Fallet var det första där domstolen gjorde avsteg från den gyl-

lene regeln och som bekräftade att det kan förekomma undantag. Det finns emellertid yt-

terligare ett fall, RÅ 2010 ref 112, vilket behandlar en liknande situation och där domstolen 

förtydligar innebörden av RÅ 2008 ref 24. 

Omständigheterna i RÅ 2010 ref 112 var att en person hade ett helägt bolag Y Co som för-

värvade andelar i det svenska bolaget X AB till underpris. Personen som var bosatt i Sveri-

ge flyttade emellertid till Grekland, varvid koncernen skulle avvecklas och andelarna skulle 

säljas, alternativt skulle bolaget X AB likvideras. Vinsten från en framtida försäljning skulle 

beskattas i Grekland med en skattesats på 20 procent. Personen skulle inte vara obegränsat 

skattskyldig i Sverige, utan kommer att betraktas som obegränsat skattskyldig i Grekland 

                                                 
60 RÅ 2008 ref 24 s. 150. 

61 2 § Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz, (1992:856). 

62 RÅ 2008 ref 24 s. 150-151. 

63 Prop. 1993/94:117 s. 37-38.   

64 RÅ 2008 ref 24 s. 151. 

65 Dahlberg, Mattias, Regeringsrätten och de folkrättsliga skatteavtalen, SN 2008 nr. 7-8 s. 482-489. 
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enligt deras interna rätt likväl som enligt det skatteavtal som upprättats mellan Sverige och 

Grekland. Frågan som uppstod i fallet var om vinsten vid en framtida avyttring ändå kom-

mer att beskattas i Sverige.66 

Frågan bedömdes först hos Skatterättsnämnden men överklagades sedan till HFD som 

började med att fastställa, i enlighet med 3 kap 19 § IL, att en begränsat skattskyldig person 

i Sverige är skattskyldig för kapitalvinster vid en avyttring inom de närmaste tio åren sedan 

personen tidigare varit bosatt i Sverige.67 Detta innebär att enligt svensk rätt ska personen 

beskattas i Sverige, dock stadgas det i avtalet mellan Sverige och Grekland att kapitalvinster 

vid avyttring inte ska beskattas i Sverige.68 Domstolen fastställde att grundprincipen har ti-

digare varit att en införd skattebestämmelse inte får verkan vid de situationerna att ett skat-

teavtal skulle stadga något annat. Dock uppmärksammade domstolen RÅ 2008 ref 24 där 

det inte gick att lösa fallet med hjälp av nämnda grundprincip.69 HFD konstaterade emeller-

tid att omständigheterna i RÅ 2008 ref 24 var särpräglade, genom att det särskilt angetts i 

bilaga 39a att sådan verksamhet skulle omfattas av regelsystemet och eftersom reglerna var 

speciellt utformade i syfte att stoppa sådan verksamhet. Av dessa anledningar frångick 

HFD i RÅ 2008 ref 24, grundprincipen och CFC-lagstiftningen skulle därmed tillämpas 

oavsett skatteavtalet.70  

Rå 2008 ref 24 har emellertid gett utrymme för vilt skilda slutsatser och därav ansåg HFD i 

detta fall att ingen förändring skett i det grundläggande synsättet, utan i allmänhet ska skat-

teavtal tillämpas oberoende av innehållet i senare tillkommen intern lagstiftning. Om lag-

stiftaren dock gett klart uttryck för att avsikten är att en viss inkomst ska beskattas i Sverige 

eller att en ny införd bestämmelse ska tillämpas oberoende av skatteavtal, ska den nya re-

geln ges företräde.71   

                                                 
66 RÅ 2010 ref 112 St. 1. 

67 RÅ 2010 ref 112 St. 8, 10. 

68 RÅ 2010 ref 112 St. 11. 

69 RÅ 2010 ref 112 St. 15, 16. 

70 RÅ 2010 ref 112 St. 17. 

71 RÅ 2010 ref 112 St. 18. 
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3 kap 19 § IL är varken enligt lagtexten eller förarbetsuttalande en sådan bestämmelse som 

är avsedd att få företräde framför internationella skatteavtal och därför fastställde domsto-

len i RÅ 2010 ref 112 att kapitalvinsten inte ska beskattas i Sverige.72 

5.4 Sammanfattning 

Förhållandet mellan Sveriges interna lagstiftning och skatteavtal kan sammanfattas som att 

den gyllene regeln är utgångspunkten, att skatteavtal enbart kan inskränka den interna be-

skattningsrätten.73 Om skatteavtal och CFC-lagstiftningen befinner sig i konkurrens med 

varandra har det fastställts genom RÅ 2008 ref 24 att principerna om lex specialis och lex 

posterior ska tillämpas. Detta innebär att CFC-lagstiftningen ska ha företräde vid de fallen 

att reglerna har tillkommit efter det att skatteavtalet införlivades i svensk rätt och att regler-

na är utformade i syfte att motverka sådan verksamhet.74 Fallet blev emellertid väldigt om-

diskuterat i och med att domstolen frångick den tidigare väletablerade gyllene regeln. I RÅ 

2010 ref 112 behandlades en liknande situation där domstolen utvecklade tolkningen av RÅ 

2008 ref 24 och där domstolen tog ett steg tillbaka och fastställde att det grundläggande 

synsättet huvudsakligen ska kvarstå.  

I fallet Rå 2010 ref 112 fastställde domstolen att utgångspunkten är att skatteavtal ska till-

lämpas oavsett innehållet i senare tillkommen intern lagstiftning. Dock finns det undantag 

till denna utgångspunkt vid de fallen att lagstiftaren gett klart uttryck för att avsikten är att 

en viss inkomst ska beskattas i Sverige eller att en viss ny bestämmelse ska tillämpas obero-

ende av skatteavtalets innehåll, så ska den nya regeln ges företräde. Regeln måste emellertid 

helt tydligt uttrycka dessa intentioner annars får det antas att huvudregeln ska tillämpas.75 

Rättsläget torde i dagsläget vara att utgångspunkten och därmed grundförutsättningen är att 

skatteavtal ska tillämpas oavsett intern lagstiftning. Dock vid lagkonkurrens med exempel-

vis CFC-lagstiftningen med bilaga 39a, ska den interna lagstiftningen ha företräde framför 

skatteavtalet. Detta fastställdes i RÅ 2008 ref 24 att 39a kap. 7 § 1st. IL och bilaga 39a var 

sådana regler som föll under det gällande undantaget. Däremot i Rå 2010 ref 112 fastställ-

des att 3 kap 19 § IL inte var en sådan bestämmelse och därmed ska huvudregeln tillämpas, 

                                                 
72 RÅ 2010 ref 112 st. 19. 

73 2 § Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz, (1992:856). 

74 RÅ 2008 ref 24 s. 151. 

75 RÅ 2010 ref 112 St. 18. 
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alltså att skatteavtalet gäller framför intern lagstiftning. Det som avgör om intern lagstift-

ning eller skatteavtal ska ha företräde är de nämnda principerna vid lagkonkurrens och hur 

den interna regeln förhåller sig till skatteavtalet. 

5.5 Problem med lex specialis och lex posterior 

Vid lagkonkurrens mellan skatteavtal och intern lagstiftning tillämpade HFD i RÅ 2008 ref 

24 två principer, dels lex specialis och dels lex posterior. Båda dessa principer medför i sig 

vissa problem. När det gäller tillämpningen av lex specialis leder det tämligen enkelt till att 

ett visst regelsystem i stort sett alltid får företräde. Skatteavtal är avtal som sluts i syfte att 

användas under en längre tid och för flera sorters skatter är reglerna mer generella, medan 

reglerna i den interna lagstiftningen är mer detaljerade i de flesta fall.76 Detta får konsekven-

sen att vid bedömning i enlighet med lex specialis kommer i de flesta fall intern lagstiftning 

att få företräde, trots att det inte var lagstiftarnas avsikt vid regelns uppkomst. När det se-

dan kommer till den andra principen, lex posterior, uppstår problemet att skattskyldiga kan 

bli orättvist behandlade beroende på hur gamla skatteavtalen är. Situationen uppstår när två 

olika skatteavtal kan ha lika lydelser, då båda är baserade på OECD:s modellavtal, men tar 

olika lång tid att inkorporera i svensk lag. Det ena avtalet kan vara äldre än intern lagstift-

ning, varvid den interna lagstiftningen har företräde, medan det andra avtalet, med liknande 

innehåll, är yngre än samma interna lagstiftning och därmed får företräde av den anledning-

en. Det uppstår en orättvis behandling av samma situationer, enbart baserat på hur gam-

malt det berörda skatteavtalet är. Problemet med dess oklarheter har diskuterats i doktrin 

och exempelvis är man frågande till vad som händer om de två principerna motsäger var-

andra, ska lex posterior principen då ha företräde framför lex specialis eller tvärtom?77  

                                                 
76 Rapport från Riksrevisionen, RiR 2010:24 s. 9. 

77 Grundström, Karl-Johan, Skatteavtal går före intern rätt – i vart fall som huvudregel, SN 2011 nr. 1-2 s. 75. 
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6 De nya skatteavtalen 

6.1 Inledning 

 Under 2000-talet har det ingåtts en massa skatteavtal och bara från och med 2007 och 

framåt har det ingåtts över trettio skatteavtal med diverse länder. Regeringen har framför-

allt prioriterat att ingå skatteavtal med länder som CFC-lagstiftningen drabbar i hög ut-

sträckning, s.k. lågbeskattade länder. 78 Lågbeskattade länder är länder där skattesatsen är 

obefintligt eller låg på diverse inkomster, vilket innebär att CFC-lagstiftningen blir tillämp-

lig.79 Exempel på sådana länder är Schweiz och Brittiska Jungfruöarna där svenska skatt-

skyldiga har placerat sina inkomster i syfte att undkomma skatt i Sverige. De senaste åren 

har emellertid många av dessa lågbeskattade länder mer eller mindre tvingats ingå nya eller 

förnyade skatteavtal som innebär att skattemyndigheten i Sverige ska kunna begära ut rele-

vant information från dessa länder angående svenska delägare i utlandet.80  

6.2 Processen för ingående av informationsavtal 

Tidigare har det nämnts att de flesta skatteavtal som författas utgår från OECD:s modellav-

tal, så även gällande informationsavtal.81 I april 2009 gjordes ett genombrott vid det s.k. 

G20-mötet, när likabehandling uppstod avseende informationsutbyte på skatteområdet och 

länder som Schweiz, Luxemburg m.fl. accepterade OECD:s modell på informationsområ-

det. Detta medförde att OECD:s modell gällande informationsutbyte på det internationella 

skatteområdet blev internationellt accepterad och därmed förändrades förutsättningarna att 

förhandla fram informationsutbytesavtal med lågbeskattade länder. 82 

Anledningen till att allt fler lågbeskattade länder har ingått informationsavtal med Sverige är 

att länderna mer eller mindre tvingats att förhandla fram avtal.  Detta har skett sedan 2004 

då OECD föreslog ett grundläggande system för motåtgärder mot lågbeskattade länder 

som inte ingår informationsavtal eller inte applicerar avtalen effektivt.83 Motåtgärderna 

kunde exempelvis bestå av att den interna skattelagstiftningen inte beviljar avdrag för kost-

                                                 
78 http://www.regeringen.se/sb/d/14393/a/161905, 5/5 2011. 

79 Se avsnitt 3. 

80 Protokoll om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz, 28 februari 2011. 

81 Se avsnitt 4.2. 

82 Rapport från Riksrevisionen, RiR 2010:24 s. 32. 

83 The OECD:s project on harmful tax practices s. 14-18. 
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nader från lågbeskattade länder eller att man inför lägsta nivåer för olika skatter på transak-

tioner som hänför sig till dessa länder. Allting i syfte att försöka uppmuntra länderna till att 

ingå avtal och bestraffa de länder som vägrar. 84 

När det gäller Sveriges förhandlingar om informationsutbyte har det huvudsakligen skett på 

två olika sätt, som båda baseras på OECD:s modell. Det första är att Sverige har förhandlat 

fram avtal i samarbete med övriga nordiska länder, i ett samarbetsprojekt framtaget av 

Nordiska ministerrådet och det andra sättet är att Sverige själva bilateralt förhandlat fram 

informationsutbyteavtal.85 De avtal som förhandlats fram med hjälp av övriga nordiska län-

der är sådana informationsavtal där det tidigare inte funnits något skatteavtal med det andra 

landet, utan där förhandlingarna skett från grunden.86 Exempel på sådana länder är Jersey 

och Brittiska Jungfruöarna. De bilaterala avtalen är däremot förhandlade med utgångspunkt 

från tidigare skatteavtal med det andra landet och har därmed framkommit inom ramen för 

det tidigare avtalet, såsom exempelvis avtalen med Schweiz och Luxemburg. 87  Nedan föl-

jer en redogörelse för hur de två olika avtalsmodellerna ser ut och frågor av intresse är hur 

väl utformad dessa avtal om informationsutbyte är, om de kommer att tillämpas flitigt och 

vilka följder de får på CFC-lagstiftningen. 

6.3 Bilaterala avtalen med Schweiz och Luxemburg 

Den 28 februari 2011 ingick Sverige ett förändrat skatteavtal med Schweiz i enlighet med 

OECD:s modellavtal.88 Den stora förändringen jämfört med tidigare är att det numera in-

förts en artikel om utbyte av information mellan länderna, vilket stadgas i artikel 27. Skatte-

avtalet mellan Sverige och Luxemburg som ingicks 7 september 2010 är i princip identiskt 

med avtalet som Sverige har med Schweiz avseende informationsutbyte. 89 Skillnaden är att 

den aktuella artikeln i avtalet med Luxemburg är artikel 26 istället för artikel 27. I arbetet är 

emellertid utgångspunkten avtalet med Schweiz.90 

                                                 
84 The OECD:s project on harmful tax practices s. 15-16. 

85 Rapport från Riksrevisionen, RiR 2010:24 s. 32. 

86 Rapport från Riksrevisionen, RiR 2010:24 s. 32. 

87 Rapport från Riksrevisionen, RiR 2010:24 s. 32. 

88 Protokoll om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz, 28 februari 2011. 

89 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg, (2010:1460). 

90 Protokoll om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz, 28 februari 2011. 
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I artikel 27 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz regleras i 1 § att de behöriga myndig-

heterna i de avtalsslutande länderna ska utbyta sådana upplysningar som kan antas vara rele-

vanta vid tillämpningen av bestämmelser i detta avtal, för administration eller för verkstäl-

lighet av intern lagstiftning i fråga om skatter av alla olika sorter och beskaffenhet som tas 

ut i de avtalsslutande länderna eller för deras politiska underavdelningar eller myndigheter, 

om beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. När det gäller att begära 

ut upplysningar enligt artikel 27 1 § får detta göras endast under förutsättning att den an-

modande, begärande, staten har vidtaget alla sedvanliga åtgärder för att få tag i upplysning-

arna.91 I avtalet framkommer även att artikel 27 inte medför någon skyldighet för länderna 

att automatiskt eller spontant utbyta information, utan utbyte sker endast vid begäran från 

något av länderna.92 Vidare stadgas det i paragrafen att behöriga myndigheter bara får begä-

ra ut upplysningar som kan antas vara relevanta. Detta kriterium möjliggör för myndighe-

terna att ha ett väldigt brett informationsutbyte, men det har också klargjorts att myndighe-

terna inte får utföra s.k. fishing expeditions.93 Fishing expeditions innebär helt enkelt att 

myndigheten bedriver slumpmässiga undersökningar, utan någon bevisning för att perso-

nen skulle bedriva skatteundandragande. För att hindra att detta förekommer ska den be-

höriga myndigheten i den anmodande staten lämna upplysningar i form av identifikations-

uppgifter angående den berörda personen, såsom namn, kontonummer, födelsedatum 

m.m. till den behöriga myndigheten i den andra staten.94 Det räcker emellertid inte med 

detta utan mycket annat ska också lämnas ut, såsom uppgifter om de begärda upplysning-

arna, det beskattningsändamål som upplysningarna begärs för samt namn och eventuellt 

adress på den person som kan ha de efterfrågade upplysningarna.95 

I artikel 27 2 § stadgas att informationen som lämnas ut ska vara hemlig på samma sätt som 

i den interna lagstiftningen och får bara yttras för myndigheter som fastställer, driver in el-

ler uppbär nämnda skatter som avses i 1 §. Informationen ska behandlas diskret och enbart 

av behöriga forum. I 3 § samma artikel begränsas möjligheterna för ett land att begära ut 

upplysningar. 3 § stadgar att bestämmelserna i 1 och 2 §§ inte medför skyldighet för ett 

land att vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och praxis i något av de av-

                                                 
91 Protokoll om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz, 28 februari 2011, s. 13. 

92 Protokoll om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz, 28 februari 2011, s. 14. 

93 Protokoll om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz, 28 februari 2011, s. 13. 

94 Protokoll om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz, 28 februari 2011, s. 14. 

95 Protokoll om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz, 28 februari 2011, s. 14. 
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talsslutande länderna.96 Landet behöver inte heller enligt samma paragraf lämna upplys-

ningar som inte är tillgängliga i lag eller praxis i något av länderna och avslutningsvis existe-

rar det inte heller någon skyldighet att lämna ut upplysningar som skulle röja olika former 

av hemligheter, såsom yrkeshemligheter, vilket i och med överlämnandet skulle strida mot 

allmänna hänsyn (ordre public).97 

I enlighet med artikel 27 4 § ska ett land använda alla medel som det landet förfogar över 

för att inhämta begärda upplysningar och vidarebefordra dessa till det andra landet, oavsett 

om landet som får förfrågan har något eget behov av upplysningarna. Avslutningsvis finns 

det intaget en 5 § i skatteavtalet som innebär att begränsningarna i 3 § inte ska medföra en 

rätt att vägra att lämna ut upplysningar bara för att innehavaren är en bank, förvaltare m.m. 

Det anmodade landet har istället möjlighet att ålägga innehavaren av de efterfrågade upp-

lysningar att lämna ut dessa oavsett vad 3 § eller stridande intern lagstiftning stadgar. 

6.4 Nordiska samarbetet för ingående av informationsavtal 

När det gäller samarbetet som Sverige bedrivit med övriga nordiska länder i nordiska minis-

terrådets regim har det för svensk del ingåtts en del skatteavtal och framförallt avtal om ut-

byte av information. Avtal har exempelvis ingåtts med Jersey98 och Brittiska Jungfruöarna99. 

Avtalen avseende informationsutbyte, ser ut på liknande vis då de som tidigare nämnts ba-

seras på samma modell, nämligen OECD:s modellavtal.100 I detta arbete är utgångspunkten 

när det gäller redogörelse för innehållet i informationsutbytesavtalen som framkommit i 

samarbete med övriga nordiska länder, avtalet mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna101. 

I artikel 1 i avtalet, gällande utbyte av upplysningar avseende skatter, stadgas det att de be-

höriga myndigheterna ska utbyta upplysningar som kan antas vara relevanta vid tillämpning 

eller verkställighet av de avtalsslutande ländernas interna lagstiftning avseende de skatter 

och de skatteärenden som omfattas av avtalet, såvitt avser personer som är skattskyldiga för 

dessa skatter eller för utredning eller åtal gällande skatteärende avseende sådana personer. 

                                                 
96 Protokoll om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz, 28 februari 2011, s. 11. 

97 Protokoll om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz, 28 februari 2011, s. 11. 

98 Prop. 2008/09:208. 

99 Prop. 2008/09:223. 

100 Se avsnitt 4.2. 

101 Prop. 2008/09:223. 
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Huvudregeln gällande utbyte av information regleras i artikel 5.1 i avtalet, vilket stadgar att 

den behöriga myndigheten i det begärda landet ska lämna upplysningar för de ändamål som 

föreskrivs i nämnda artikel 1. Vid det fall att begäran inte är tillräckligt specificerad ska det 

anmodade landets myndighet informera den anmodande myndigheten om det, samt ange 

vad som saknas i enlighet med art 5.7a), för att begäran ska kunna bifallas. Artikel 5.7 stad-

gar utförligt att den anmodade staten snarast ska lämna ut upplysningarna och för att upp-

nå ett skyndsamt svar framförs i avtalet vissa villkor i form av att den anmodade staten ex-

empelvis ska besvara att den erhållit en begäran om upplysningar.  

I artikel 5.2 regleras ett krav på att det begärda landets myndighet ska vidta alla relevanta 

åtgärder för att inhämta de efterfrågade upplysningarna, oavsett intresse. I avtalet säkerställs 

även att de behöriga myndigheterna i båda länderna kan inhämta och överlämna, värdefull 

information i form av exempelvis upplysningar som innehas av banker, upplysningar om 

verkliga ägarförhållanden i företag m.m.102 Artikel 5.5 i skatteavtalet begränsar de tidigare 

kraven som uppställts på att lämna ut information. Länderna behöver exempelvis inte ge ut 

upplysningar som avser tid mer än sex år före den beskattningsperiod som är föremål för 

bedömning. Likväl är länderna inte skyldiga att inhämta eller lämna ut upplysningar som en 

annan person än den skattskyldige besitter och som inte direkt berör den skattskyldige. I 

avtalets artikel 7 finns det även möjligheter för länderna att avslå en begäran. Grunderna 

för att avslå en begäran skiljer sig lite i jämförelse med det bilaterala schweiziska avtalet. I 

avtalet med Brittiska Jungfruöarna har det inte särskilt tagits in något om att förvaltningsåt-

gärder inte behöver vidtas vid de fallen att de inte är förenliga med lag och praxis. Däremot 

har det i avtalet med Brittiska Jungfruöarna tagits in bestämmelser kring hemlig kommuni-

kation, såsom kommunikation mellan en advokat och dess klient. Artikeln stadgar att såda-

na upplysningar som yppas mellan en klient och klientens advokat inte ska kunna begäras 

ut vid vissa situationer. 

När det gäller avtalets artikel 5.6 stadgas, liknande krav som i de bilaterala avtalen som Sve-

rige slutit, att det begärande landets myndighet måste specificera betydelsen av de upplys-

ningar som efterfrågas. Det anmodande landet måste lämna ut identitetsuppgifter på den 

berörda personen, information om de begärda upplysningarnas beskaffenhet, för vilken tid 

upplysningarna begärs m.m. Det krävs med andra ord att det anmodande landet lämnar in-

formation om varför det andra landet ska ge ut de efterfrågade upplysningar.  

                                                 
102 Artikel 5.4 i prop. 2008/09:223 s. 13. 
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I avtalet har länderna även tagit in en paragraf som reglerar utomlands utförda skatteutred-

ningar, vilket ger en möjlighet för myndigheten i det begärande landet att närvara i det an-

modade landet för att granska handlingar, höra personer och närvara vid skatteutredning 

som bedrivs i det anmodade landet.103 Denna möjlighet finns inte intagen i någon artikel el-

ler paragraf i avtalet med Schweiz, utan denna möjlighet är något som inbördes skiljer dessa 

avtal från varandra. Avslutningsvis ska det nämnas att det i avtalet mellan Sverige och Brit-

tiska Jungfruöarna finns intaget en liknande sekretess vid utgivande av upplysningar som i 

avtalet mellan Sverige och Schweiz. Sekretessen består bl.a. av att endast behöriga myndig-

heter ska handskas med informationen och att inget ska yttras till utomstående.104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
103 Artikel 6 i prop. 2008/09:223 s. 15-16. 

104 Artikel 8 i prop. 2008/09:223 s. 18-19. 
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7 Analys 

7.1 Förhållandet mellan CFC-lagstiftningen och skatteavtal 

Den första delen av arbetet behandlar hur CFC-lagstiftningen och skatteavtal förhåller sig 

till varandra. Förhållandet är viktigt då både CFC-lagstiftningen och skatteavtal berör sam-

ma område och att tillämpligheten av CFC-lagstiftningen kan hindras av skatteavtal. Likväl 

kan det uppstå konkurrens mellan regleringarna och av intresse för tillämpligheten av CFC-

lagstiftningen är då vilken lagstiftning som ska ha företräde.  

När det gäller förhållandet mellan skatteavtal och CFC-lagstiftningen är rättsläget enligt 

min mening osäkert. Anledningen till denna bedömning är att undantagsregeln, som först 

uppkom i Rå 2008 ref 24, är ny utkommen och har uthärdat kritik som framkommit i dokt-

rin. Likväl är det föga utrett vilka situationer och regler som berörs och innefattas i nämnda 

undantagsregel. I dagsläget kan det emellertid fastställas att huvudregeln är att skatteavtal 

ska tillämpas oavsett intern rätt. Dock finns det undantag till denna regel vilket framkom i 

RÅ 2008 ref 24 genom att principerna lex specialis och lex posterior tillämpades. Om en 

regel har tillkommit efter det att ett skatteavtal införlivats i svensk rätt och regeln är ägnade 

att speciellt beskatta en viss inkomst i Sverige, ska intern rätt ha företräde framför skatteav-

tal. Regler som hittills innefattas av undantaget är bl.a. CFC-lagstiftningen med specifika 

regler som 39a kap 7 § 1 st. IL och bilaga 39a. CFC-lagstiftningen torde därav i nuläget 

kunna ha företräde framför skatteavtalen och tillämpas i större utsträckning än lagstiftarna 

tidigare varit medvetna om. 

Undantagsregelns rättfärdigande med hjälp av de två principerna medför dock några nega-

tiva konsekvenser. Det finns bl.a. risk för att liknande reglerande situationer i liknande avtal 

behandlas olika, beroende på tiden för införlivande i svensk rätt. Likväl som det kvarstår 

frågetecken avseende tillämpligheten. Exempelvis vad händer om ena principen förespråkar 

skatteavtal och den andra intern rätt?   

7.2 De nya avtalen gällande informationsutbyte 

7.2.1 Avtalens betydelse för CFC-lagstiftningen 

När det gäller de nya eller förändrade skatteavtalen som uppkommit de senaste åren, vilket 

har möjliggjort för Sveriges myndigheter att begära ut information från andra länder har 

syftet varit att undersöka vilken påverkan avtalen bör få på CFC-lagstiftningen.  
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CFC-lagstiftningens ändamål är att förhindra eller försvåra att skattskyldiga i Sverige mins-

kar den svenska skattebasen genom att medvetet göra transaktioner med lågbeskattade ut-

ländska juridiska personer.  För att CFC-lagstiftningen ska kunna uppfylla sitt syfte och till-

lämpas på ett effektivt sätt krävs det information angående både den svenska delägaren och 

den utländska juridiska personen. Det är definitivt klart att det är viktigt för skattemyndig-

heten i Sverige att ha möjlighet att kunna kontrollera och avgöra huruvida en svensk skatt-

skyldig person är delägare i en utländsk juridisk person. Personen skulle vid ett innehav 

därmed eventuellt bedriva sådan verksamhet som CFC-lagstiftningen har i syfte att för-

hindra. Informationen som skattemyndigheten behöver finns i stor utsträckning utomlands 

vilket gör att avtalen om utbyte av information är viktiga för att CFC-lagstiftningen ska 

kunna tillämpas på ett effektivt sätt. Med anledning av allt detta anser jag att informations-

avtalen som Sverige ingått på senaste tid är ett steg i rätt riktning genom att samarbetet 

mellan länderna har inletts och att det finns möjlighet att begära ut upplysningar. Länderna 

har med hjälp av avtalen inlett ett samarbete där ländernas myndigheter har getts möjlighe-

ten att kunna begära ut relevant information. I avtalen har dessutom sekretessen avseende 

banker, förvaltare m.m. innefattas, vilket torde betyda att sekretessen numera minskat. 

Dock är frågan hur effektiva avtalen är utformade och i vilken utsträckning informations-

utbyte egentligen kommer att ske.  

7.2.2 Skatteavtalet med Schweiz 

När det gäller avtalet mellan Sverige och Schweiz har parterna valt ett återhållsamt alterna-

tiv när det gäller möjligheten att begära ut information. Det innebär att inget utbyte av in-

formation sker automatiskt eller spontant med jämna mellanrum mellan länderna. Möjlig-

heten som parterna enats om består istället av att de behöriga myndigheterna i länderna kan 

begära ut relevant information av det andra landet. Sverige kan i och med avtalet begära ut 

upplysningar från Schweiz om informationen inte är tillgänglig eller mycket svår att få tag 

på i Sverige. Detta för att kunna få ett fullkomligt underlag för en korrekt beskattning.  

Det finns emellertid krav som måste vara uppfyllda för att en sådan begäran ska bifallas. 

För det första måste Sverige vid en begäran ha vidtagit alla sedvanliga åtgärder för att få tag 

i upplysningarna, vilket innebär att Sverige i princip måste uttömt alla möjligheterna att få 

tag på upplysningarna inom landsgränsen. Sedan stadgas det i artikel 27 1 § att länderna en-

bart får begära ut relevant information, vilket innebär att länderna inte får bedriva s.k. fi-

shing expeditions. Begäran måste istället bestå av konkreta tydliga frågor. Det krävs även 

att det begärande landets myndighet lämnar upplysningar vid en begäran, för att säkerställa 
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att informationen är relevant. Den begärande myndigheten måste överlämna information 

som exempelvis namn eller annat, såsom kontonummer, som kan identifiera den berörda 

personen. Likväl måste information överlämnas om de begärda upplysningarnas beskaffen-

het, det beskattningsändamål som upplysningarna begärs för m.m.  

7.2.3 Skatteavtalet med Brittiska Jungfruöarna 

När det gäller avtalet som Sverige har med Brittiska Jungfruöarna har avtalet analyserats 

och jämförts med det schweiziska avtalet. Vid en jämförelse mellan de båda avtalen har det 

fastställts att avtalen är strukturerade på olika sätt, men att de innehåller liknande krav och 

förutsättningar. Det finns även i avtalet med Brittiska Jungfruöarna krav på att det begä-

rande landet ska överlämna information gällande varför efterfrågade upplysningar är rele-

vanta. Det stadgas också i avtalet vilka upplysningar som är möjliga att begära ut och vilka 

som inte är det. 

7.2.4 Skatteavtalens effektivitet 

När det gäller möjligheten att i praktiken begära ut upplysningar anser jag, med anledning 

av tidigare nämnda fakta som bl.a. att inget automatiskt utbyte av upplysningar sker och 

inget slumpmässigt fiskande är tillåtet, att möjligheterna är förhållandevis små att få ut in-

formation. Avtalen är väldigt begränsade genom att länderna endast kan få ut upplysningar 

under förutsättning att myndigheterna i länderna gör en begäran och för att kunna få ige-

nom en begäran krävs det av myndigheterna att lämna en massa upplysningar till det an-

modade landet. Dessutom torde det krävas enorma resurser för att kunna få ut upplysning-

ar. Sveriges myndigheter måste exempelvis i princip utesluta alla möjligheter att få tag på in-

formationen i Sverige och dessutom måste begäran bifallas genom att Sveriges myndigheter 

skickar över information om de upplysningar som efterfrågas. Det kommer att krävas 

mycket arbete för att få ut information och frågan är om resurserna är tillräckliga för att ut-

bytet av information ska ske i en större omfattning. Därför är CFC-lagstiftningen enligt 

min mening fortfarande viktig när avtalen eventuellt inte torde få det effektiva givande ut-

byte som Sverige önskar. 

Vid de situationerna att utbyte av information sker, är min bedömning att avtalen kommer 

att ha en positiv effekt på lagstiftningen genom att utbytet av information kommer att un-

derlätta användningen av CFC-lagstiftningen. Lagstiftningen kommer bli effektivare när 

myndigheterna i Sverige har möjlighet att identifiera svenska delägare och kontrollera deras 

innehav. Om utbytet blir så effektivt att Sveriges myndigheter vid begäran kan utfå exakta 
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siffror på transaktionerna som gjorts med utlandet kommer förmodligen beskattning ske 

enligt annan intern lagstiftningen. CFC-lagstiftningen kommer härvid minska i tillämplig-

het. 

De stora effekterna av avtalen är dock enligt min bedömning, avtalens preventiva verkan. 

Den preventiva verkan består av att media går ut med uppgifter om att informationsavtal 

ingåtts och att möjligheterna att begå skatteundandragande i det berörda landet har för-

svunnit. Det som torde ske är att svenska skattskyldiga självmant slutar att föra över pengar 

och istället väljer att redovisa tillgångarna för skattemyndigheten. Likväl bör avtalen hindra 

eller åtminstone minimera risken för att svenska skattskyldiga inleder något skatteundan-

dragande. Informationsutbytet i avtalen avskräcker med andra ord svenskar från att medve-

tet göra transaktioner till utlandet i syfte att undkomma skatt. Detta för att personer inte 

vill riskera att bli åtalade för skattebrott. Denna preventiva verkan, innebära att syftet med 

CFC-lagstiftningen uppnås genom att färre svenska skattskyldiga begår skatteundandragan-

de till utländska juridiska personer. Dock när personer frivilligt ger ut information på detta 

sätt kommer troligtvis CFC-lagstiftning inte att tillämpas på dessa situationer, utan annan 

lagstiftning lär bli aktuell.  

Avslutningsvis ska ytterligare en konsekvens nämnas. Om Sverige förbättrar utbytet av in-

formation med andra länder i framtiden till att ske kontinuerligt och automatiskt samtidigt 

som andra förbättringar sker, torde skatteparadisen kunna försvinna eller åtminstone de 

förlorade skatteintäkterna blir nästintill obefintliga. Om det skulle hände i framtiden inne-

bär det att CFC-lagstiftningen inte är nödvändig att ha i svensk lagstiftning. Detta eftersom 

att inget skatteundandragande skulle vara möjligt att utföra i någon större omfattning och 

syftet med lagstiftningen har då uppnåtts genom andra lösningar. 
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8 Slutsats 

Denna kandidatuppsats behandlar förhållandet mellan CFC-lagstiftningen och skatteavtal 

och hur de nya eller förändrade skatteavtalen med beaktande av informationsutbyte bör 

påverka Sveriges CFC-lagstiftning. Syftet med uppsatsen har varit att utreda vilken påver-

kan de senaste tidernas skatteavtal om informationsutbyte bör komma att få på den svens-

ka CFC-lagstiftningen. Uppsatsen visar att det inte är helt enkelt att avgöra avtalens bety-

delse för CFC-lagstiftningen då det är många faktorer som måste tas i beaktande. Det är 

exempelvis inte utrett avtalens praktiska tillämplighet gällande informationsutbyte, eftersom 

avtalen nyligen är ingångna. Likväl är det inte helt fastställt hur intern rätt och skatteavtal 

förhåller sig till varandra. Detta i och med att undantagsregeln som uppkommit i RÅ 2008 

ref 24 och som vidareutvecklats i Rå 2010 ref 112 är ny tillkommen och inte anger specifikt 

vilka situationer undantagen kan appliceras på.  

Slutsatsen är att informationsavtalen kommer att ha en positiv effekt. Avtalen är ett första 

steg i rätt riktning då parterna har kommit överens om informationsutbyte, vilket troligtvis 

kommer att leda till att ett visst utbyte av information sker mellan länderna. Dessutom tor-

de sekretessen gällande banker, förvaltare m.m. minska i och med att även dessa verksam-

heter innefattas av avtalen gällande utbyte av information. 

Informationsutbytesavtalen kommer förmodligen att underlätta användningen av CFC-

lagstiftningen och det blir lättare att kontrollera delägarnas innehav. Dock är avtalen enligt 

min mening väldigt begränsade i sin utformning och risken finns att det inte kommer att 

ske något utbyte av information i större utsträckning. Avtalen torde istället ha en större 

preventiv verkan som består av att svenska skattskyldiga frivilligt lämnar ut information till 

Skattemyndigheten om sitt innehav. CFC-lagstiftningens syfte att förhindra eller försvåra 

att svenska skattskyldiga minskar den svenska skattebasen uppnås härmed i större utsträck-

ning. Dock kommer CFC-lagstiftningen att tillämpas i mindre utsträckning beroende på att 

beskattning sker enligt andra interna regler. 

Avslutningsvis om samarbetet mellan Sverige och övriga länder utvecklas och informa-

tionsutbytet förbättras kan CFC-lagstiftningen eventuellt avskaffas i framtiden. Detta efter-

som att syftet med lagstiftningen ändå uppnås. 
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