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Ändring i skatteavtalet mellan Sverige
och Schweiz
Sammanfattning
Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till protokoll om ändring i
avtalet mellan Sverige och Schweiz för undvikande av dubbelbeskattning
beträffande skatter på inkomst och förmögenhet samt regeringens förslag om
att anta en lag om ändring i lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige
och Schweiz.
Genom ändringsprotokollet införs nya minimistandarder på skatteavtalsområdet i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz. Minimistandarderna
ingår i OECD/G20:s åtgärdspaket i projektet för att motverka skattebaserosion
och flyttning av vinster, det s.k. BEPS-projektet. Protokollet medför bl.a. att
en ny bestämmelse för att förhindra avtalsmissbruk införs samt ändrade
bestämmelser om tvistlösning.
De nya bestämmelserna träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Behandlade förslag
Proposition 2019/20:96 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz.
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz
Riksdagen
a) godkänner protokollet undertecknat den 19 juni 2019 om ändring i
avtalet mellan Konungariket Sverige och Schweiziska Edsförbundet för
undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och
förmögenhet,
b) antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1987:1182) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:96.
Stockholm den 23 april 2020
På skatteutskottets vägnar

Jörgen Hellman
Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jörgen Hellman (S), Niklas
Wykman (M), David Lång (SD), Anna Vikström (S), Sultan Kayhan (S), Betty
Malmberg (M), Josefin Malmqvist (M), Lotta Olsson (M), Arman Teimouri
(L), Lars Thomsson (C), Alexandra Völker (S), Ingela Nylund Watz (S),
Lorena Delgado Varas (V), Mattias Bäckström Johansson (SD), Tobias
Andersson (SD), Karolina Skog (MP) och Camilla Brodin (KD).
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Redogörelse för ärendet
Ärendet och dess beredning
I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2019/20:96 Ändring
i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz. Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens lagförslag redovisas i bilaga 2. I ärendet
har inte väckts några motioner.

Bakgrund
Det nu gällande avtalet mellan Sverige och Schweiz för undvikande av
dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet undertecknades den 7 maj 1965. Protokoll om ändring i avtalet undertecknades den
10 mars 1992 och 28 februari 2011 (sistnämnda protokoll innebär att
bestämmelserna i 1992 års protokoll inte längre gäller). Avtalet i den lydelse
det har genom 2011 års ändringsprotokoll med tillhörande skriftväxling är
införlivat i svensk rätt genom lag (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal
mellan Sverige och Schweiz.
Under perioden 2013–2015 deltog båda länderna i arbetet med det projekt
för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster, det s.k. BEPSprojektet (Base Erosion and Profit Shifting), som leddes av Organisationen för
ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och G20-länderna. I oktober
2015 publicerades 13 rapporter och ett sammanfattande dokument som
tillsammans utgör det s.k. BEPS-paketet. Ett utfall av det arbetet blev ett antal
minimistandarder på skatteavtalsområdet, vilka har inarbetats i den modell
som OECD rekommenderar för bilaterala skatteavtal (Model Tax Convention
on Income and on Capital) i dess lydelse från den 21 november 2017 (OECD:s
modellavtal).
Under maj 2018 förhandlade Sverige och Schweiz genom ett skriftligt
förfarande om att införa BEPS minimistandarder i skatteavtalet mellan
länderna. Ett utkast till protokoll om att ändra avtalet paraferades i juli samma
år. Protokollet undertecknades i Stockholm den 19 juni 2019.

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner ett protokoll
undertecknat den 19 juni 2019 om ändring i avtalet den 7 maj 1965 mellan
Sverige och Schweiz för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter
på inkomst och förmögenhet. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om
ändring av lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Schweiz. Ändringen innebär att avtalet, i den lydelse som det fått genom
ändringsprotokollet den 19 juni 2019, ska gälla som lag i Sverige.
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Genom ändringsprotokollet införs nya minimistandarder på skatteavtalsområdet i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz. Minimistandarderna
ingår i OECD/G20:s åtgärdspaket i projektet för att motverka skattebaserosion
och flyttning av vinster, det s.k. BEPS-projektet. Protokollet medför bl.a. att
en ny bestämmelse för att förhindra avtalsmissbruk införs samt ändrade
bestämmelser om tvistlösning.
De nya bestämmelserna träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
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Utskottets överväganden
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen godkänner det protokoll som undertecknades den 19 juni
2019 om ändring i avtalet mellan Sverige och Schweiz för
undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
och förmögenhet och antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Schweiz.

Propositionen
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner protokollet om ändring i avtalet
mellan Sverige och Schweiz för undvikande av dubbelbeskattning beträffande
skatter på inkomst och förmögenhet samt antar regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Schweiz. Lagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.
Enligt protokollets artikel I ska avtalets ingress utgå och ersättas av en ny
ingress. I den nya ingressen förtydligas att den gemensamma partsavsikten
med avtalet är att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
och förmögenhet utan att samtidigt skapa förutsättningar för ickebeskattning
eller minskad skatt genom skatteflykt eller skatteundandragande. Den nya
lydelsen av ingressen överensstämmer i huvudsak med ingressen till OECD:s
modellavtal.
Artikel II i protokollet innebär att nuvarande § 1 i artikel 26 utgår och ersätts
av en ny § 1. Artikel 26, som handlar om förfarandet vid ömsesidig överenskommelse, innebär att den som anser att en åtgärd vidtagits som medför eller
kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet kan
lägga fram saken för den behöriga myndigheten i någon av de avtalsslutande
staterna. Bestämmelsen skiljer sig från den nuvarande lydelsen enligt vilken
saken ska framställas i den stat där personen har hemvist. Ändringen innebär
vidare att saken ska läggas fram inom tre år från den tidpunkt då personen fick
vetskap om den åtgärd som har gett eller kommer att ge upphov till beskattning
som strider mot bestämmelserna i avtalet. Någon tidsgräns finns inte enligt
den nuvarande lydelsen. Den nya bestämmelsen överensstämmer med artikel
25 punkt 1 i OECD:s modellavtal.
Genom artikel III i protokollet införs en ny artikel 28A i avtalet, som
innehåller en s.k. PPT-bestämmelse (Principle Purpose Test). Bestämmelsen
innebär att en förmån enligt ett skatteavtal inte ska ges om ett av de
huvudsakliga syftena med ett visst arrangemang eller en viss transaktion har
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varit att få denna avtalsförmån. Artikeln motsvarar artikel 29 punkt 9 i
OECD:s modellavtal.

Utskottets ställningstagande
Utskottet har inget att invända mot regeringens förslag och tillstyrker därmed
propositionen.
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BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2019/20:96 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och
Schweiz:
Riksdagen godkänner protokollet undertecknat den 19 juni 2019 om ändring i
avtalet mellan Konungariket Sverige och Schweiziska Edsförbundet för
undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och
förmögenhet.
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BILAGA 2

Regeringens lagförslag
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REGERINGENS LAGFÖRSLAG

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2020

