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Skattemyndigheters tillgång till information om penningtvätt * 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 november 2016 om förslaget till 

rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU med avseende på skattemyndigheters 

tillgång till information om penningtvätt (COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 

2016/0209(CNS)) 

 

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2016)0452), 

– med beaktande av artiklarna 113 och 115 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C8-0333/2016), 

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-

0326/2016). 

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 

härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika 

från den text som parlamentet har godkänt. 

4. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att 

väsentligt ändra kommissionens förslag. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 

Ändring  1 

Förslag till direktiv 

Skäl -1 (nytt) 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (-1) Den roll som innehas av verktyg, 

konton och företag som inrättats i 

skatteparadis och icke samarbetsvilliga 

jurisdiktioner har utvecklats till en 

gemensam nämnare för en omfattande 

samling verksamheter, som i allmänhet 

upptäcks i efterhand och som döljer 

skattebedrägeri, kapitalflykt och 

penningtvätt. Förekomsten av detta borde 

redan i sig föranleda politiska och 

diplomatiska åtgärder som syftar till att 

utrota offshore-centrumen på global nivå. 

 

Ändring  2 

Förslag till direktiv 

Skäl 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(1) Direktiv 2011/16/EU11  ändrat 

genom direktiv 2014/107/EU12 är 

tillämpligt sedan den 1 januari 2016 i 27 

medlemsstater och från och med den 1 

januari 2017 i Österrike. Direktivet 

genomför den globala standarden för 

automatiskt utbyte av upplysningar om 

finansiella konton i skattehänseende (nedan 

kallad den globala standarden) inom EU. 

Det säkerställer att information om 

innehavare av finansiella konton 

rapporteras till den medlemsstat där 

kontoinnehavaren har sin skatterättsliga 

hemvist. 

(1) Direktiv 2011/16/EU11  ändrat 

genom rådets direktiv 2014/107/EU12 är 

tillämpligt sedan den 1 januari 2016 i 27 

medlemsstater och från och med den 1 

januari 2017 i Österrike. Direktivet 

genomför den globala standarden för 

automatiskt utbyte av upplysningar om 

finansiella konton i skattehänseende (nedan 

kallad den globala standarden) inom EU. 

Det säkerställer att information om 

innehavare av finansiella konton 

rapporteras till den medlemsstat där 

kontoinnehavaren har sin skatterättsliga 

hemvist, i syfte att bekämpa 

skatteundandragande, skatteflykt och 

aggressiv skatteplanering. 

__________________ __________________ 

11 Rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 

februari 2011 om administrativt samarbete 

i fråga om beskattning och om upphävande 

av direktiv 77/799/EEG (EUT L 64, 

11.3.2011, s. 1). 

11 Rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 

februari 2011 om administrativt samarbete 

i fråga om beskattning och om upphävande 

av direktiv 77/799/EEG (EUT L 64, 

11.3.2011, s. 1). 

12Rådets direktiv 2014/107/EU av den 9 

december 2014 om ändring av direktiv 

2011/16/EU vad gäller obligatoriskt 

12Rådets direktiv 2014/107/EU av den 9 

december 2014 om ändring av direktiv 

2011/16/EU vad gäller obligatoriskt 



 

 

automatiskt utbyte av upplysningar i fråga 

om beskattning (EUT L 359, 16.12.2014, s. 

1). 

automatiskt utbyte av upplysningar i fråga 

om beskattning (EUT L 359, 16.12.2014, s. 

1). 

 

Ändring  3 

Förslag till direktiv 

Skäl 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (1a) Bekämpningen av skatteflykt och 

skatteundandragande, även i samband 

med penningtvätt, är av högsta prioritet 

för unionen. 

 

Ändring  4 

Förslag till direktiv 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(3) För att säkerställa effektiv 

övervakning av de finansiella institutens 

tillämpning av de förfaranden för tillbörlig 

aktsamhet som anges i direktiv 

2011/16/EU måste skattemyndigheter ha 

tillgång till information om penningtvätt. I 

avsaknad av tillgång till sådan information 

kommer dessa myndigheter inte att kunna 

övervaka, överse och bekräfta att de 

finansiella instituten korrekt tillämpar 

direktivet och korrekt identifierar och 

rapporterar personer med bestämmande 

inflytande hos mellanhänder. 

(3) För att säkerställa effektiv 

övervakning av de finansiella institutens 

tillämpning av de förfaranden för tillbörlig 

aktsamhet som anges i direktiv 

2011/16/EU måste skattemyndigheter ha 

snabb och full tillgång till information om 

penningtvätt och förfoga över en 

tillräckligt stor personal med lämplig 

kompetens för att utföra denna uppgift 

och möjligheter att utbyta sådan 

information. Tillgången till information 

bör säkras genom ett automatiskt och 

obligatorisk utbyte av information. I 

avsaknad av tillgång till sådan information 

och lämplig personal kommer dessa 

myndigheter inte att kunna övervaka, 

överse och bekräfta att de finansiella 

instituten korrekt tillämpar direktivet och 

korrekt identifierar och rapporterar 

personer med bestämmande inflytande hos 

mellanhänder. 

 



 

 

Ändring  5 

Förslag till direktiv 

Skäl 3a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (3a) Den konstaterade kopplingen 

mellan skatteundandragande, skatteflykt 

och penningtvätt gör det nödvändigt att i 

maximal utsträckning ta tillvara de 

synergier som skapas genom samarbete 

på nationell och internationell nivå samt 

på unionsnivå mellan de olika 

myndigheter som bekämpar dessa brott 

och missbruk. Frågor såsom transparens i 

fråga om faktiskt ägande eller den 

omfattning i vilken enheter, såsom 

juristkåren, omfattas av ramverket för 

bekämpning av penningtvätt i 

tredjeländer är av avgörande betydelse för 

att förbättra unionsmyndigheternas 

möjligheter att ta itu med skattesmitning 

och penningtvätt. 

 

Ändring  6 

Förslag till direktiv 

Skäl 3b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

  (3b) Luxleaks- och 

Swissleaksavslöjandena liksom Panama-

och Bahamasdokumenten, som är 

enskilda exempel av ett globalt fenomen, 

bekräftade det absoluta behovet av ökad 

skattetransparens och mycket närmare 

samordning och samarbete mellan 

jurisdiktionerna. 

 



 

 

Ändring  7 

Förslag till direktiv 

Skäl 3c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

  (3c) Automatiskt och obligatoriskt 

informationsutbyte i skattefrågor har 

erkänts internationellt, av G20, OECD 

och unionen, som det mest effektiva 

instrumentet för att säkra internationell 

skattetransparens. I sitt meddelande av 

den 5 juli 2016 om ytterligare åtgärder för 

att öka transparensen och främja 

bekämpandet av skatteundandragande 

och skatteflykt1a förklarade kommissionen 

att det finns starka skäl för att ”ytterligare 

utvidga det administrativa samarbetet 

mellan skattemyndigheterna till att 

omfatta information om verkligt ägande” 

och att det ”automatiska utbytet av 

information om verkligt ägande skulle 

kunna integreras i den bindande ram för 

skattetransparens som redan finns i EU”. 

Alla medlemsstater deltar dessutom redan 

i ett pilotprojekt för utbyte av information 

om verkligt ägande i företag och truster. 

 _____________ 

 1a COM(2016)0451. 

 

Ändring  8 

Förslag till direktiv 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(4) Det är därför nödvändigt att 

säkerställa skattemyndigheternas tillgång 

till information om åtgärder mot 

penningtvätt, förfaranden, handlingar och 

mekanismer för fullgörandet av sina 

skyldigheter för övervakning av den 

korrekta tillämpningen av direktiv 

2011/16/EU. 

(4) EU:s bestämmelser om 

förebyggande och bekämpning av 

penningtvätt har under årens lopp 

införlivat ändringar i internationella 

standarder i syfte att stärka 

medlemsstaternas samordning och 

hantera utmaningarna på global nivå, i 

synnerhet på grund av kopplingen mellan 

penningtvätt, finansiering av terrorism, 

organiserad brottslighet och 

skatteundandragande och skatteflykt. Det 



 

 

är därför nödvändigt att säkerställa direkt 

och förenklad tillgång för 

skattemyndigheterna till information om 

åtgärder mot penningtvätt, förfaranden, 

handlingar och mekanismer för 

fullgörandet av sina skyldigheter för 

övervakning av den korrekta tillämpningen 

av direktiv 2011/16/EU och för att säkra 

att alla former av administrativt 

samarbete som fastställs i det direktivet 

fungerar, och att, när detta är relevant, 

integrera denna information i det 

automatiska utbytet av information 

mellan medlemsstaterna och ge 

kommissionen tillgång till  informationen, 

under iakttagande av konfidentialitet. 

 

Ändring  10 

Förslag till direktiv 

Skäl 4b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (4b) Det är dessutom viktigt att 

skattemyndigheterna förfogar över 

adekvata system för informations- och 

kommunikationsteknik som i ett tidigt 

skede kan spåra penningtvätt. I detta 

hänseende bör skattemyndigheterna ha 

tillräckliga IKT- och personalresurser 

som kan hantera den stora mängden 

information om penningtvätt som ska 

bytas ut mellan medlemsstaterna. 

 

Ändring  11 

Förslag till direktiv 

Skäl 4c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (4c) Med hänsyn till att det 

uppgraderade utbytet av information och 

informationsläckorna har ökat det 

spontana utbytet av och tillgången till 

information är det dessutom mycket 

viktigt att medlemsstaterna undersöker 



 

 

och reagerar på alla potentiella 

oegentligheter. 

 

Ändring  12 

Förslag till direktiv 

Skäl 4d (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (4d) Eftersom information om 

penningtvätt i många fall är av 

gränsöverskridande karaktär bör denna, 

när detta är relevant, inkluderas i det 

automatiska utbytet mellan 

medlemsstaterna och bör på begäran 

göras tillgänglig för kommissionen inom 

ramen för dess befogenheter att sörja för 

efterlevnad av bestämmelserna om statligt 

stöd. Med hänsyn till den komplexa 

situationen och behovet av att kontrollera 

denna informations tillförlitlighet, såsom i 

fallet med uppgifter om faktiskt ägande, 

bör skattemyndigheterna samarbeta när 

det handlar om gränsöverskridande 

undersökningar. 

 

Ändring  13 

Förslag till direktiv 

Skäl 4e (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (4e) Ett automatiskt, obligatoriskt och 

fortlöpande utbyte av information på 

skatteområdet mellan olika behöriga 

myndigheter är avgörande för att man ska 

kunna säkra maximal transparens och se 

till att det finns ett grundläggande 

instrument för att förebygga och bekämpa 

alla former av bedrägligt beteende. 

 

Ändring  14 

Förslag till direktiv 

Skäl 4f (nytt) 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (4f) Penningtvätt har en global 

karaktär och internationellt samarbete är 

därför en förutsättning för en effektiv och 

ändamålsenlig bekämpning av sådan 

verksamhet. 

 

Ändring  15 

Förslag till direktiv 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(6) Eftersom målet för detta direktiv, 

nämligen ett effektivt administrativt 

samarbete mellan medlemsstater under 

förutsättningar som är förenliga med en väl 

fungerande inre marknad, inte i tillräcklig 

utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna och de därför, på grund 

av den enhetlighet och ändamålsenlighet 

som krävs, bättre kan uppnås på 

unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 

enlighet med subsidiaritetsprincipen i 

artikel 5 i fördraget om Europeiska 

unionen. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen i samma artikel 

går detta direktiv inte utöver vad som är 

nödvändigt för att uppnå detta mål. 

(6) Eftersom målet för detta direktiv, 

nämligen ett effektivt administrativt 

samarbete mellan medlemsstater under 

förutsättningar som är förenliga med en väl 

fungerande inre marknad för att bekämpa 

skattebedrägeri, inte i tillräcklig 

utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna och de därför, på grund 

av den enhetlighet och ändamålsenlighet 

som krävs, bättre kan uppnås på 

unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 

enlighet med subsidiaritetsprincipen i 

artikel 5 i fördraget om Europeiska 

unionen. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen i samma artikel 

går detta direktiv inte utöver vad som är 

nödvändigt för att uppnå detta mål. 

 

Ändring  16 

Förslag till direktiv 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(7) De åtgärder för kundkännedom som 

vidtas av finansiella institut enligt direktiv 

2011/16/EU har redan inletts och de första 

utbytena ska vara slutförda senast i 

september 2017. För att säkerställa att 

effektiv övervakning av tillämpningen inte 

försenas bör därför detta ändringsdirektiv 

(7) De åtgärder för kundkännedom som 

vidtas av finansiella institut enligt direktiv 

2011/16/EU har redan inletts och de första 

utbytena ska vara slutförda senast i 

september 2017. För att säkerställa att 

effektiv övervakning av tillämpningen inte 

försenas bör därför detta ändringsdirektiv 



 

 

träda i kraft och införlivas senast den 1 

januari 2017. 

träda i kraft och införlivas senast den 1 

januari 2018. 

 

Ändring  17 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 1 – led -1 (nytt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 2 – punkt 1 

 

Nuvarande lydelse Ändring 

 (-1) I artikel 2 ska punkt 1 ersättas med 

följande: 

1. Detta direktiv ska tillämpas på alla 

typer av skatter som tas ut av en 

medlemsstat eller av medlemsstatens 

territoriella eller administrativa 

underenheter, däri inbegripet dess lokala 

myndigheter, eller på dessas vägnar. 

1. Detta direktiv ska tillämpas på alla 

typer av skatter som tas ut av en 

medlemsstat eller av medlemsstatens 

territoriella eller administrativa 

underenheter, däri inbegripet dess lokala 

myndigheter, eller på dessas vägnar, samt 

på växlingstjänster för virtuella valutor 

och förvaringstjänster för virtuella 

plånböcker. 

 

Ändring  18 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 1 – led -1a (nytt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (-1a) Följande artikel ska införas: 

 ”Artikel 8a 

 Skattemyndigheterna i en medlemsstat 

ska, inom tre månader efter insamlingen, 

automatiskt överlämna de dokument och 

den information som avses i artikel 22 i 

detta direktiv till varje annan medlemsstat 

om den verklige ägaren av ett företag, 

eller, om det handlar om en trust, 

stiftaren, en av förvaltarna, den gode 

mannen (i förekommande fall), en 

förmånstagare eller alla andra personer 

som utövar en verklig kontroll över 

trusten, eller, ytterst innehavaren av ett 



 

 

konto enligt artikel 32a i direktiv (EU) 

2015/849, är en skattebetalare i den 

medlemsstaten. Kommissionen ska för 

kunna utföra sina uppdrag säkras tillgång 

till informationen, under iakttagande av 

sekretess.” 

 

Ändring  19 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 1 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 22 – punkt 1a 

 

Kommissionens förslag Ändring 

1 a)  Vid tillämpning och genomförande 

av medlemsstaternas lagstiftning som 

verkställer detta direktiv, och för att 

säkerställa att det administrativa samarbete 

som det inrättar fungerar, ska 

medlemsstaterna i lag föreskriva 

skattemyndigheters tillgång till de 

mekanismer, förfaranden, handlingar och 

information som avses i artiklarna 13, 30, 

31. 32a och 40 i Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2015/849/EU*. 

1a.  Vid tillämpning och genomförande 

av medlemsstaternas lagstiftning som 

verkställer detta direktiv, och för att 

säkerställa att det administrativa samarbete 

som det inrättar fungerar, ska 

medlemsstaterna i lag föreskriva 

skattemyndigheters tillgång till de centrala 

register, mekanismer, förfaranden, 

handlingar och information som avses i 

artiklarna 13, 18, 18a, 19, 27, 30, 31. 32a, 

40, 44 och 48 i Europaparlamentets och 

rådets direktiv (EU) 2015/849*. 

Tillgången till information bör säkras 

genom ett automatiskt och obligatorisk 

utbyte av information. Medlemsstaterna 

ska även garantera tillgång till denna 

information genom att införa den i ett 

offentligt centralt register över företag, 

truster och andra, på grund av sin 

karaktär eller sitt syfte, liknande eller 

likvärdiga strukturer. 

 

__________________ __________________ 

 

*Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om 

åtgärder för att förhindra att det finansiella 

systemet används för penningtvätt eller 

finansiering av terrorism, om ändring av 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 648/2012 och om upphävande av 

*Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om 

åtgärder för att förhindra att det finansiella 

systemet används för penningtvätt eller 

finansiering av terrorism, om ändring av 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 648/2012 och om upphävande av 



 

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2005/60/EG och kommissionens direktiv 

2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2005/60/EG och kommissionens direktiv 

2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73). 

 

Ändring  20 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 1 – led 1a (nytt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 22 – punkt 1b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (1a)  I artikel 22 ska följande punkt 

införas: 

 “1b.  För att underlätta ett effektivt 

utnyttjande av informationsutbytet ska 

medlemsstaterna se till att alla uppgifter 

som byts ut och erhålls undersöks snabbt, 

oavsett om dessa uppgifter erhållits av 

myndigheter på begäran, genom ett 

spontant informationsutbyte från en 

annan medlemsstat eller till följd av att 

offentlig information har läckts. Om en 

medlemsstat inte skulle lyckas genomföra 

detta inom den tidsram som fastställs i 

nationell rätt, ska den offentligt 

underrätta kommissionen om orsakerna 

till detta.” 

 

Ändring  21 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

1. Medlemsstaterna ska senast den 31 

december 2016 anta och offentliggöra de 

lagar och andra författningar som är 

nödvändiga för att följa detta direktiv. De 

ska till kommissionen genast överlämna 

texten till dessa bestämmelser. 

1. Medlemsstaterna ska senast den 31 

december 2017 anta och offentliggöra de 

lagar och andra författningar som är 

nödvändiga för att följa detta direktiv. De 

ska till kommissionen genast överlämna 

texten till dessa bestämmelser. 

 



 

 

Ändring  22 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

De ska tillämpa dessa bestämmelser från 

och med den 1 januari 2017. 

De ska tillämpa dessa bestämmelser från 

och med den 1 januari 2018. 

 

 

 

 


