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Europeiska kommissionens förslag till rådets 

direktiv med regler för att motverka användandet 

av bolag som saknar substans av skatteskäl samt 

ändring av direktiv 2011/16/EU 

 

Förvaltningsrätten har inget att erinra mot förslaget till direktiv utöver vad 

som anges nedan. 

Direktivets artikel 7.1 c i är enligt sin ordalydelse avhängig den konceptuella 

betydelsen av begreppet director som ungefärligen, men inte exakt, 

motsvarar begreppet styrelseledamot i den svenska bolagsrättsliga 

systematiken. Det noteras att det i artikel 7.1 c i 4 istället anges director or 

equivalent, vilket i sin tur skulle kunna tyda på att närliggande koncept inte 

avses falla in under den överordnade bestämmelsen där detta inte 

uttryckligen anges. Direktivets utformning medför att alla 

rapporteringsskyldiga som till följd av sin företagsform saknar directors (och 

inte heller har några heltidsanställda enligt artikel 7.1 c ii) utestängs från 

möjligheten att deklarationsvis undgå presumtionen enligt artikel 8.  

Frågan om kravuppfyllnad enligt direktivet är vidare uttryckligen knuten till 

deklarationsförfarandet, eftersom de uppgifter och handlingar som lämnas 

där avgör huruvida presumtionen aktualiseras (artikel 7–8). 

Bestämmelserna framstår som mindre naturliga att tillämpa vad gäller 

prövningar i efterhand – där det först senare uppdagas att ett företag varit 

rapporteringsskyldigt enligt artikel 6, t.ex. vid en sådan revision som 

föreskrivs i artikel 15. Det är inte heller tydligt utifrån direktivtexten 

huruvida samtliga medlemsstater ska vara formellt bundna av den 

bedömning som görs i hemviststaten enligt artikel 9 eller om andra stater 

ska ha rätt att göra sin egen prövning av kravuppfyllnaden enligt artikel 11.  

Förvaltningsrätten noterar även att artikel 18 innehåller två punkter 

benämnda 1. 
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Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Peter Lif efter föredragning 

av specialistföredraganden Veronica Montell. 

 

 

Peter Lif 

 Veronica Montell 

 

 


