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direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet 
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FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över Finansdepartementets remiss Rapportering och 

utbyte av upplysningar om inkomster från digitala plattformar och vissa andra ändringar i EU:s 

direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet (Fi2022/01386). FAR vill med anledning 

av detta anföra följande. 

FAR:s ställningstagande 

FAR tillstyrker förslaget med undantag för förslaget om uppgift om styrelsearvoden (avsnitt 6.4 i 

utredningen) som FAR varken kan till- eller avstyrka. FAR har också vissa synpunkter på 

utformningen av lagtexten.   

FAR:s kommentarer till författningsförslag 

Förslag till lag om plattformsoperatörs inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet 

Läsarvänlighet 

FAR anser att ordningsföljden på vissa definitioner kan ändras för att underlätta för läsaren av lagen. 

Exempelvis skulle följande justeringar kunna göras: 

• 2 kap. 4 (plattform) och 5 (plattformsoperatör) §§ borde flyttas framåt i lagen så att de blir 

2 kap. 2 § resp. 2 kap. 3 §, samt 

• 2 kap. 10 (berörd verksamhet) och 11 (kvalificerad berörd verksamhet) §§ kan flyttas fram 

före 7 § (kvalificerad plattformsoperatör utanför Europeiska unionen).  
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2 kap. innehåller tre underrubriker – Grundläggande begrepp för plattformsoperatör, Grundläggande 

begrepp för säljare samt Övriga definitioner och förklaringar. Ur en läsarsynvinkel kan det vara 

önskvärt att ytterligare underrubriker införs. 

Närstående enhet 

2 kap. 23 § definierar begreppet ”Närstående enhet” såsom en enhet som kontrollerar den andra 

enheten, kontrolleras av den andra enheten, eller står under gemensam kontroll tillsammans med den 

andra enheten. Enligt paragrafens andra stycke avses med ”kontroll” direkt eller indirekt innehav av 

mer än 50 procent av rösterna och värdet i en enhet. FAR förstår det som att med ”värdet” avses 

kapitalandelen. Om något annat avses bör detta klargöras genom exempel. Det exempel FAR kan 

komma på är om ett aktiebolag har både stam- och preferensaktier vilket ofta leder till att det föreligger 

en skillnad i värde per aktie mellan de olika aktieslagen – i det fallet skulle det kunna föreligga skillnad 

mellan värdet av aktierna och kapitalandelen.  

Av 2 kap. 30 § framgår att termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse som i 

inkomstskattelagen (1999:1229), om inte något annat anges. FAR föreslår att ”Värdet” byts ut till 

”andelarna”, jämför t.ex. med 24 kap. 34 § IL, dådet vore olyckligt att ytterligare ett närståendebegrepp 

införs i svensk skatterätt. 

Synpunkter på tidsgränser 

I 3 kap. 1 § anges att plattformsoperatören snarast men inom två månader ska anmäla till Skatteverket 

om en plattformsoperatör uppfyller kriterierna för att vara en rapporteringsskyldig plattformsoperatör 

enligt 2 kap. 2 § första stycket. Detta gäller för rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer som har 

anknytning till Sverige. Vad gäller registreringsskyldighet för vissa plattformsoperatörer som har 

hemvist utanför Europeiska unionen framgår det i 4 kap. 1 § att en sådan rapporteringsskyldig 

plattformsoperatör som avses i 2 kap. 3 § första stycket ska registrera sig hos en behörig myndighet i 

en medlemsstat i Europeiska unionen när den inleder sin verksamhet som plattformsoperatör.  

FAR efterfrågar ett förtydligande från vilken tidpunkt ”snarast men inom två månader” ska räknas ifrån 

så att det blir tydligare jämfört med nuvarande lydelse, jämför med 4 kap. 1 § som har en koppling till 

ett ”när”. Förslagsvis läggs ”från detta” till så att lagtexten i slutet av första stycket blir ”…ska 

plattformsoperatören snarast men senast inom två månader från detta anmäla detta till Skatteverket”.  

FAR anser också att i 4 kap. 1 § bör förtydligas vad som avses med ”när den inleder sin verksamhet 

som plattformsoperatör”. Som FAR förstår det så borde detta innebära att anmälan ska ske inom två 

månader från det att enheten ingår avtal med en säljare i syfte att göra hela eller delar av plattformen 

för dessa säljare, se 2 kap. 5 §.  

I 4 kap. 3 § första stycket anges inte någon sluttidpunkt såsom det görs i andra stycket där uttrycket 

”snarast men senast inom två månader” används. FAR önskar därför ett förtydligande i första stycket 

kring detta.  
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Skatteförfarandelagen 

Uppgift om styrelsearvode 

FAR noterar att fr.o.m. 2024 ska kontrolluppgift (15 kap. 9 § punkt 7) resp. arbetsgivardeklaration 

(26 kap. 19 b § p. 9) innehålla uppgift om utbetald ersättning som har getts ut som ersättning för 

styrelsearbete. Av författningskommentaren (s. 224) och av avsnitt 6.4 (s. 151) så framgår det att 

ändringen är föranledd av skyldigheter som Sverige har vad gäller informationsutbyte med andra EU-

länder. FAR kan dock inte utläsa om några andra alternativ än det som nu föreslås har beaktats. FAR 

kan därför varken till- eller avstyrka detta förslag.  

Plattformsfrågor 

FAR anser att 22 c kap. 6 § borde flyttas fram och följer direkt efter 3 §.  

Vad gäller förfarandet för kundkännedom noterar FAR att lagstiftaren uttrycker att ett svenskt BankID 

borde kunna komma i fråga för att fastställa en säljares identitet. FAR delar denna uppfattning.  
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