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A. Rapporteringspliktigt arrangemang 
I det här avsnittet ska du ange om arrangemanget är standardiserat eller inte, och om det är den 

första rapporteringen för ett standardiserat arrangemang eller inte.  

 

Du ska även ange om du lämnar en uppdatering av en tidigare lämnad rapport. 

 

B. Kännetecken som gör arrangemanget rapporteringspliktigt 
I det här avsnittet anger du de kännetecken som är aktuella för det rapporteringspliktiga 

arrangemanget. Du gör det genom att sätta ett kryss i de rutor som följer på kännetecknen i 

blanketten. Du kan ange ett eller flera kännetecken.  

 

Mer information om kännetecken och vad de innebär finns i rättslig vägledning, klicka här. 

 

B1. Kännetecken som anges här ska medföra en skatteförmån  

Kännetecken Lagrum Beskrivning 

Omvandling av inkomst  13§ Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporterings-
pliktigt om en inkomst omvandlas till en tillgång, gåva eller 
annan kategori av inkomst som beskattas lägre eller 
undantas från beskattning. 

Användning av ett 
förvärvat företags 
underskott  

14§ Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporterings-
pliktigt om  
1. arrangemanget innefattar förvärv av andelar i ett 
företag,  
2. den huvudsakliga verksamheten i företaget upphör i 
samband med förvärvet, och  
3. förvärvaren använder företagets underskott hänförligt 
till tid före förvärvet för att minska sin skattepliktiga 
inkomst. 

Standardiserade 
arrangemang 

15§ Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporterings-
pliktigt om arrangemanget  
1. väsentligen är standardiserat till dokumentation eller 
struktur, och  
2. är tillgängligt för fler än en användare utan att i 
väsentlig utsträckning behöva anpassas för att kunna 
genomföras. 

Konfidentialitetsvillkor 16§ Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporterings-
pliktigt om användaren eller en deltagare i arrangemanget 

Dessa instruktioner vänder sig till dig som ska lämna in blanketten Rapport om 
rapporteringspliktiga arrangemang (SKV 2780) till Skatteverket. Instruktionerna 
ger information om vilka uppgifter du ska lämna i de olika avsnitten. 
 
Mer information om rapporteringspliktiga arrangemang finns i rättslig vägledning, 
klicka här. 
 

Uppgifter ska lämnas i den utsträckning som du har kännedom eller tillgång till 
dessa. 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/382523.html#h-Kannetecken
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/382514.html
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har förbundit sig att inte röja för andra rådgivare eller för 
Skatteverket eller en utländsk skattemyndighet hur en 
skatteförmån kan uppnås genom arrangemanget. 

Ersättning kopplad till 
skatteförmånen 

17§1 Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporterings-
pliktigt om rådgivarens ersättning fastställs med hänsyn 
till storleken av den skatteförmån som arrangemanget 
medför. 

Ersättning kopplad till 
skatteförmånen 

17§2 Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporterings-
pliktigt om rådgivarens ersättning är beroende av om 
arrangemanget medför en skatteförmån. 

Cirkulära transaktioner 18§ Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporterings-
pliktigt om arrangemanget innefattar cirkulära 
transaktioner som resulterar i att medel förs ut ur och 
sedan tillbaka in i en stat eller jurisdiktion, genom  
1. mellanliggande företag utan annan kommersiell 
huvudfunktion, eller  
2. transaktioner som neutraliserar eller upphäver varandra 
eller som har andra liknande egenskaper. 

Gränsöverskridande 
betalningar m.m. 

19§2a Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporterings-
pliktigt om arrangemanget innefattar avdragsgilla 
gränsöverskridande betalningar mellan två eller flera 
anknutna personer, och mottagaren har hemvist i en stat 
eller jurisdiktion som inte beskattar inkomster från företag 
eller där skattesatsen för sådana inkomster är noll eller i 
det närmaste noll procent 

Gränsöverskridande 
betalningar m.m. 

19§3 Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporterings-
pliktigt om arrangemanget innefattar avdragsgilla 
gränsöverskridande betalningar mellan två eller flera 
anknutna personer, och betalningen är undantagen från 
beskattning i den stat eller jurisdiktion där mottagaren har 
hemvist 

Gränsöverskridande 
betalningar m.m. 

19§4 Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporterings-
pliktigt om arrangemanget innefattar avdragsgilla 
gränsöverskridande betalningar mellan två eller flera 
anknutna personer, och betalningen är föremål för en 
förmånlig skatteåtgärd i den stat eller jurisdiktion där 
mottagaren har hemvist. 

 

B2. Kännetecken som anges här behöver inte medföra en skatteförmån 

Kännetecken Lagrum Beskrivning 

Gränsöverskridande 
betalningar m.m. 

19§1 Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporterings-
pliktigt om arrangemanget innefattar avdragsgilla 
gränsöverskridande betalningar mellan två eller flera 
anknutna personer, och mottagaren inte har hemvist i 
någon stat eller jurisdiktion. 

Gränsöverskridande 
betalningar m.m. 

19§2b Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporterings-
pliktigt om arrangemanget innefattar avdragsgilla 
gränsöverskridande betalningar mellan två eller flera 
anknutna personer, och mottagaren har hemvist i en stat 
eller jurisdiktion som är upptagen i en förteckning över 
stater eller jurisdiktioner utanför Europeiska unionen som 
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av medlemsstaterna gemensamt eller inom ramen för 
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 
(OECD) har bedömts vara icke samarbetsvilliga. 

Gränsöverskridande 
betalningar m.m. 

20§1 Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporterings-
pliktigt om arrangemanget innefattar att avdrag för samma 
värdeminskning på en tillgång begärs i fler än en stat eller 
jurisdiktion. 

Gränsöverskridande 
betalningar m.m. 

20§2 Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporterings-
pliktigt om arrangemanget innefattar att undanröjande av 
dubbelbeskattning begärs för samma inkomst eller 
förmögenhet i fler än en stat eller jurisdiktion. 

Gränsöverskridande 
betalningar m.m. 

20§3 Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporterings-
pliktigt om arrangemanget innefattar att tillgångar överförs 
och det belopp som ska anses utgöra betalning för 
tillgångarna skiljer sig åt betydligt i de berörda staterna 
eller jurisdiktionerna. 

Automatiskt utbyte av 
upplysningar om 
finansiella konton 

21§ Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporterings-
pliktigt om det kan antas leda eller syfta till ett kringgående 
av kontrolluppgiftsskyldigheten enligt 22 b kap. 
skatteförfarandelagen (2011:1244) eller motsvarande 
skyldighet i en utländsk stat eller jurisdiktion, eller om det 
utnyttjar avsaknaden av en sådan skyldighet. 

Verkligt 
huvudmannaskap 

22§ Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporterings-
pliktigt om arrangemanget innefattar användning av 
personer, juridiska konstruktioner eller strukturer  

1. som inte bedriver verklig ekonomisk verksamhet 
med stöd av lämplig personal, utrustning, tillgångar 
och anläggningar,  

2. som är registrerade i, leds från, har hemvist i, 
kontrolleras från eller är etablerade i en stat eller 
jurisdiktion där de verkliga huvudmännen inte har 
hemvist, och  

3. vars verkliga huvudmän görs icke identifierbara. 

Internprissättning 23§ Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporterings-
pliktigt om det innefattar användning av ensidiga regler om 
en schabloniserad beräkning av resultat eller 
vinstmarginaler (unilaterala safe harbourregler). 

Internprissättning 24§ Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporterings-
pliktigt om det innefattar överföring av svårvärderade 
immateriella tillgångar mellan anknutna personer.  
Med svårvärderade immateriella tillgångar avses 
immateriella tillgångar eller rättigheter till immateriella 
tillgångar för vilka  

1. tillförlitliga jämförbara transaktioner saknas vid den 
tidpunkt då de överförs, och  

2. beräkningarna av framtida kassaflöden eller 
inkomster som väntas kunna härledas ur den 
immateriella tillgången eller de antaganden som 
används vid värderingen av den immateriella 
tillgången är mycket osäkra vid den tidpunkt då 
transaktionen inleddes, vilket gör det svårt att 
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förutsäga värdet på den immateriella tillgången vid 
tidpunkten för överföringen. 

Internprissättning 
 
 
 
 

 

25§ Ett arrangemang är rapporteringspliktigt om det innefattar 
en koncernintern gränsöverskridande överföring av 
funktioner, risker eller tillgångar och den överförande 
partens förväntade resultat före finansiella poster och 
skatter under en treårsperiod efter överföringen är mindre 
än 50 procent av vad det förväntade resultatet skulle ha 
varit om överföringen inte hade gjorts. 

 

C. Grundläggande information om det rapporteringspliktiga 

arrangemanget 
I det här avsnittet anger du följande. 

 

Namn på arrangemanget: Här anger du det namn under vilket det rapporteringspliktiga 

arrangemanget är allmänt känt. Om ett sådant namn saknas eller du inte har kännedom om det 

vid rapporteringstillfället ska du istället ange ”saknas”.  

Värde på arrangemanget: Här anger du värdet på arrangemanget. Du ska också ange 

valutakod, till exempel SEK eller EUR. Om du inte har kännedom om värdet vid 

rapporteringstillfället ska du istället ange ”0” (noll). 

 

Exempel: Om värdet på arrangemanget är en miljon kronor ska du ange 1 000 000 SEK. 

 

Valutakod Valuta Land 

SEK Krona Sverige 

DKK Krona Danmark 

EUR Euro Europeiska unionen 

GBP Pund Storbritannien 

USD Dollar USA 
 

För fler valutakoder klicka här. 

 

Genomförandedatum: Här anger du genomförandedatum som är det datum när det första steget 

i genomförandet av ett rapporteringspliktigt arrangemang togs eller kommer att tas. Om du inte 

har kännedom om genomförandedatumet vid rapporteringstillfället ska du ange ”saknas”. 

 

Exempel: Om genomförandedatumet är den 1 augusti 2020 ska du ange 2020-08-01. 

 
Om rapporten avser ett standardiserat arrangemang ska genomförandedatum anges för varje 
användare under ”Övriga upplysningar”. 
 
Referensnummer för arrangemanget: Här anger du det referensnummer som arrangemanget 

har. Den första rapporteringen av ett arrangemang kommer att tilldelas ett unikt referensnummer 

av Skatteverket eller behörig myndighet i ett annat EU-land.  

 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/kontrolluppgifter/valutakoder.4.361dc8c15312eff6fd352b6.html?q=valutakod
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Referensnummer som tilldelas av Skatteverket kommer att meddelas via den kvittens som 

skickas ut när du lämnat in din rapport. Den första rapporteringen av ett arrangemang kan därför 

inte innehålla ett referensnummer.  

Alla efterföljande rapporteringar för samma arrangemang ska dock innehålla ett referensnummer. 

Referensnummer utgörs av en 17-teckenskod som exempelvis kan se ut så här 

SEA20200701000123. 

 

Berörda medlemsstater (EU-länder): Här anger du de länder inom EU som berörs av det 

rapporteringspliktiga arrangemanget. 

 

Exempel: Om Finland berörs av arrangemanget ska du ange Finland eller FI. 

 

D. Beskrivning av det rapporteringspliktiga arrangemanget 
I det här avsnittet anger du följande: 

  

 En sammanfattning av innehållet i arrangemanget, och  

 En övergripande beskrivning av relevant affärsverksamhet eller relevanta arrangemang, 
samt 

 De nationella bestämmelserna som utgör grunden för arrangemanget. Du ska ange 
relevanta svenska och utländska bestämmelser samt bestämmelser i skatteavtal. Om du 
inte har kännedom om vilka bestämmelser som utgör grunden för arrangemanget ska du 
ange ”saknas”. 
 

Uppgifter om sammanfattningen och den övergripande beskrivningen ska du ange i den översta 

rutan.  

 

Uppgifterna om de nationella bestämmelserna ska du ange i den nedersta rutan, i enlighet med 

instruktionerna i blanketten. 

 

E. Uppgiftsskyldig rådgivare för det rapporteringspliktiga arrangemanget 
I det här avsnittet lämnar du information om den rådgivare som är uppgiftsskyldig för det 

rapporteringspliktiga arrangemanget. 

 

Fullständigt namn: Här anger du namn på rådgivaren. 

 Om rådgivaren är en juridisk person ska du ange fullständigt namn. 

 Om rådgivaren är en fysisk person ska du ange för- och efternamn. 

 

Organisationsnummer/personnummer:  

 Om rådgivaren är en juridisk person ska du ange organisationsnummer. 

 Om rådgivaren är en fysisk person ska du ange personnummer eller samordningsnummer. 

 

Postadress: Här anger du rådgivarens postadress. 

 

Utländskt skatteregistreringsnummer (TIN): Om rådgivaren har ett utländskt 

skatteregistreringsnummer ska du ange det här. 
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Skatterättslig hemvist: Här anger du det land eller de länder där rådgivaren har sin 

skatterättsliga hemvist. 

 

Födelseort: Om rådgivaren är en fysisk person anger du födelseort här. Om du inte har 

kännedom om eller tillgång till den uppgiften ska du ange ”saknas”. 

 

Födelsedatum: Här anger du födelsedatumet för rådgivaren när denna är en fysisk person.  

 

F. Rådgivare för det rapporteringspliktiga arrangemanget 
I det här avsnittet lämnar du information om rådgivaren för det rapporteringspliktiga 
arrangemanget när rådgivaren inte är uppgiftsskyldig. Om det finns fler rådgivare för det 
rapporteringspliktiga arrangemanget än antal avsnitt i blanketten ska information om dessa 
rådgivare anges under "Övriga upplysningar". 
 
Fullständigt namn: Här anger du namn på rådgivaren. 

 Om rådgivaren är en juridisk person ska du ange fullständigt namn. 

 Om rådgivaren är en fysisk person ska du ange för- och efternamn. 
 

Organisationsnummer/personnummer:  

 Om rådgivaren är en juridisk person ska du ange organisationsnummer. 

 Om rådgivaren är en fysisk person ska du ange personnummer eller samordningsnummer. 
 

Postadress: Här anger du rådgivarens postadress. 
 
Utländskt skatteregistreringsnummer (TIN): Om rådgivaren har ett utländskt 
skatteregistreringsnummer ska du ange det här. 
 
Skatterättslig hemvist: Här anger du det land eller de länder där rådgivaren har sin 
skatterättsliga hemvist. 
 
Födelseort: Om rådgivaren är en fysisk person anger du födelseort här. Om du inte har 
kännedom om eller tillgång till den uppgiften ska du ange ”saknas”. 
 
Födelsedatum: Här anger du födelsedatumet för rådgivaren när denna är en fysisk person.  
 

G. Uppgiftsskyldig användare av det rapporteringspliktiga arrangemanget 
I det här avsnittet lämnar du information om den användare som är uppgiftsskyldig för det 
rapporteringspliktiga arrangemanget.  
 
Fullständigt namn: Här anger du namn på användaren. 

 Om användaren är en juridisk person ska du ange fullständigt namn. 

 Om användaren är en fysisk person ska du ange för- och efternamn. 
 

Organisationsnummer/personnummer:  

 Om användaren är en juridisk person ska du ange organisationsnummer. 

 Om användaren är en fysisk person ska du ange personnummer eller 
samordningsnummer. 
 

Postadress: Här anger du användarens postadress. 
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Utländskt skatteregistreringsnummer (TIN): Om användaren har ett utländskt 
skatteregistreringsnummer ska du ange det här. 
 
Skatterättslig hemvist: Här anger du det land eller de länder där användaren har sin 
skatterättsliga hemvist. 
 
Födelseort: Om användaren är en fysisk person anger du födelseort här. Om du inte har 
kännedom om eller tillgång till den uppgiften ska du ange ”saknas”. 
 
Födelsedatum: Här anger du födelsedatumet för användaren när denna är en fysisk person.  
 

H. Användare av det rapporteringspliktiga arrangemanget 
I det här avsnittet lämnar du information om användaren av det rapporteringspliktiga 
arrangemanget som inte är uppgiftsskyldig. Om det finns fler användare av det rapporterings-
pliktiga arrangemanget än antal avsnitt i blanketten ska information om dessa anges under 
"Övriga upplysningar". 
 
Fullständigt namn: Här anger du namn på användaren. 

 Om användaren är en juridisk person ska du ange fullständigt namn. 

 Om användaren är en fysisk person ska du ange för- och efternamn. 
 

Organisationsnummer/personnummer:  

 Om användaren är en juridisk person ska du ange organisationsnummer. 

 Om användaren är en fysisk person ska du ange personnummer eller 
samordningsnummer. 
 

Postadress: Här anger du användarens postadress. 
 
Utländskt skatteregistreringsnummer (TIN): Om användaren har ett utländskt 
skatteregistreringsnummer ska du ange det här. 
 
Skatterättslig hemvist: Här anger du det land eller de länder där användaren har sin 
skatterättsliga hemvist. 
 
Födelseort: Om användaren är en fysisk person anger du födelseort här. Om du inte har 
kännedom om eller tillgång till den uppgiften ska du ange ”saknas”. 
 
Födelsedatum: Här anger du födelsedatumet för användaren när denna är en fysisk person.  
 

I. Personer anknutna till användaren av det rapporteringspliktiga 
arrangemanget 
I det här avsnittet lämnar du information om personer som är anknutna till användaren av det 
rapporteringspliktiga arrangemanget (anknutna personer). Om det finns ytterligare personer som 
är anknutna till användaren ska information om dessa anges under "Övriga upplysningar". 

Mer information om anknutna personer finns i rättslig vägledning, klicka här. 

 
Fullständigt namn: Här anger du namn på anknutna personer. 

 Om den anknutna personen är en juridisk person ska du ange fullständigt namn. 

 Om den anknutna personen är en fysisk person ska du ange för- och efternamn. 
 
 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/382523.html#h-Anknutna-personer
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Organisationsnummer/personnummer:  

 Om den anknutna personen är en juridisk person ska du ange organisationsnummer. 

 Om den anknutna personen är en fysisk person ska du ange personnummer eller 
samordningsnummer. 
 

Postadress: Här anger du den anknutna personens postadress. 
 
Utländskt skatteregistreringsnummer (TIN): Om den anknutna personen har ett utländskt 
skatteregistreringsnummer ska du ange det här. 
 
Skatterättslig hemvist: Här anger du det land eller de länder där den anknutna personen har sin 
skatterättsliga hemvist. 
 
Födelseort: Om den anknutna personen är en fysisk person anger du födelseort här. Om du inte 
har kännedom om eller tillgång till den uppgiften ska du ange ”saknas”. 
 
Födelsedatum: Här anger du födelsedatumet för den anknutna personen när denna är en fysisk 
person.  
 
Ange till vilken användare denna person är anknuten: Här anger du den användare som den 
aktuella personen är anknuten till. 
 

J. Andra personer i en medlemsstat som berörs av det 
rapporteringspliktiga arrangemanget 
I det här avsnittet lämnar du information om andra personer än rådgivaren, användaren och 
anknutna personer i en medlemsstat som sannolikt kommer att beröras av det 
rapporteringspliktiga arrangemanget (berörda personer). Om det finns ytterligare personer i en 
medlemsstat som sannolikt kommer att beröras av arrangemanget än antal avsnitt i blanketten 
ska information om dessa anges under "Övriga upplysningar". 
 
Fullständigt namn: Här anger du namn på berörda personer. 

 Om den berörda personen är en juridisk person ska du ange fullständigt namn. 

 Om den berörda personen är en fysisk person ska du ange för- och efternamn. 
 

Organisationsnummer/personnummer:  

 Om den berörda personen är en juridisk person ska du ange organisationsnummer. 

 Om den berörda personen är en fysisk person ska du ange personnummer eller 
samordningsnummer. 
 

Postadress: Här anger du den berörda personens postadress. 
 
Utländskt skatteregistreringsnummer (TIN): Om den berörda personen har ett utländskt 
skatteregistreringsnummer ska du ange det här. 
 
Skatterättslig hemvist: Här anger du det land eller de länder där den berörda personen har sin 
skatterättsliga hemvist. 
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Födelseort: Om den berörda personen är en fysisk person anger du födelseort här. Om du inte 
har kännedom om eller tillgång till den uppgiften ska du ange ”saknas”. 
 
Födelsedatum: Här anger du födelsedatumet för den berörda personen när denna är en fysisk 
person.  
 

K. Övriga upplysningar 
Här lämnar du övriga upplysningar. Om du är förhindrad att lämna vissa uppgifter på grund av 

tystnadsplikten för advokater kan du ange det här. 

 

L. Kontaktinformation 
I det här avsnittet anger du kontaktuppgifter till den som kan svara på frågor om rapporten. 

 

Kvittens på mottagen rapport kommer att skickas till den som du angett som kontakt. Om du vill 

att kvittensen ska skickas till någon annan ska du ange det under ”Övriga upplysningar”. 

 

 

 

 

Den ifyllda rapporten sänds till 
 

Skatteverket 

171 94 Solna 


