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Abstract 

Tax avoidance and international aggressive tax planning are some of the great-

est economic problems around the world. To counteract this problem, an in-

ternational project has been conducted by the OECD called “Base Erosion and 

Profit Shifting Action Plan” (BEPS). It has been increasingly common that 

enterprises try to avoid taxation of income from business activities related to a 

permanent establishment in the source state, to instead allocate it to the resi-

dent state. This kind of tax planning means that enterprises can choose to be 

taxed in another state with more favourable taxation. OECD presented a po-

tential solution to this problem, introducing a new paragraph that lowers the 

threshold for what constitutes a permanent establishment. The new paragraph 

is an anti-fragmentation rule and aims to include such business activities that 

were only separated for tax benefits. This paper aims to analyse the anti-

fragmentation rule and study whether it fulfils the purposes of the BEPS Ac-

tion Plan and solves the problem of business fragmentation.  

 

Since the anti-fragmentation rule aims to solve a fairly large problem, the inten-

tion of the rule is probably to be characterized as a general anti-avoidance rule. 

This has unintentionally made the rule both vague and unclear. No tax can be 

levied without legal support, which must not conflict with the basic principles 

fundamental to the rule of law. These principles intend to ensure rules’ certainty 

in application. It seems that the anti-fragmentation rule does not meet this cri-

terium. Legal certainty is a recurring problem regarding tax anti-avoidance rules. 

It is specifically stated in the BEPS Action Plan, that rules should be sufficiently 

clear, accurate and predictable to taxpayers, and at the same time easy to inter-

pret and apply consistently to tax authorities. The anti-fragmentation rule is 

designed to be applied to a wide variety of cases and used by diverse legal sys-

tems around the world, which is one of the purposes of the BEPS Action Plan. 

On the other hand, it is undefined and unclear meaning that it may be difficult 

to apply in actual specific cases. Furthermore, the anti-fragmentation rule in 

combination with the commentaries and additional guidance, cannot in its pre-

sent form be considered to meet the requirements of legal certainty, predictabil-

ity and applicability. The conclusion can thus be drawn that the rule is not de-

signed in an appropriate manner in order to satisfy the purposes of the BEPS 

Action Plan. It can be stated that the anti-fragmentation rule only partially 

solves the problems of fragmentation and it may take many years before it will 

be able to be applied effectively and fulfil BEPS purposes.  
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1  Inledning 

1.1 Ämnet 

Skatteflykt och internationell aggressiv skatteplanering är ett av de största eko-

nomiska samhällsproblemen i dag.1 Att undandra sig skatt i en viss stat innebär 

att skatteintäkterna förs ut ur staten och att statens skattebas således eroderas. 

Genom att skattebasen eroderas, går staten miste om viktiga intäkter för finan-

siering av välfärden. Skattebaserodering är ett problem som återfinns över hela 

världskartan. För att motverka intäktsförflyttningar och erosion av staters skat-

tebaser har ett internationellt projekt bedrivits av Organisationen för ekono-

miskt samarbete och utveckling, OECD. Projektet benämns “Base Erosion and 

Profit Shifting Action Plan”, BEPS.2 Inom ramen för BEPS-projektet presente-

rades år 2015 ett antal åtgärdspunkter som syftar till att skapa ett gemensamt 

internationellt förhållningssätt och minimistandarder som medlemsländerna 

inom OECD kommit överens om att införa.3 BEPS-åtgärderna innehåller även 

rekommendationer för utformande av nationell lagstiftning, för att förhindra 

internationell skatteplanering.4  

 

Enligt artikel 7 i OECD:s modellavtal 2017 (vidare modellavtalet) är ett företags 

vinst i en medlemsstat inte beskattningsbar i den andra medlemsstaten om inte 

företaget bedriver verksamhet genom ett fast driftställe i den andra staten. Om 

företaget bedriver verksamhet genom ett fast driftställe i en stat, kan endast 

vinsten som är hänförlig till det fasta driftstället beskattas i källstaten enligt 

samma artikel. Förekomsten av ett fast driftställe i källstaten är det viktigaste 

villkoret som måste uppfyllas för att källstaten ska ha beskattningsrätt för ett 

företags affärsvinster.5 

 

Ett fast driftställe utgörs av ett företags stadigvarande plats för affärsverksam-

het, enligt huvudregeln i artikel 5 i modellavtalet. Inkomst av näringsverksam-

het som hänför sig till det fasta driftstället ska beskattas i källstaten.6 Ett feno-

                                                      
1 Bird, Robert & Davis-Nozemack, Karie, Tax Avoidance as a Sustainability Problem, Crossmark, 

2018, s. 1021. 
2 OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 GTTC on Article 5, senast reviderad 1 oktober 2018. 
6 Artikel 7 i OECD:s modellavtal 2017. 
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men som blivit allt vanligare är att företag försöker undvika att dess affärsverk-

samheter ska utgöra fasta driftställen i källstaten, för att således undgå beskatt-

ning av inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till det fasta driftstället i 

källstaten och istället beskatta inkomsten i hemviststaten.7 Denna sorts skatte-

planering gör att företag undviker beskattning i den ena staten och väljer att 

istället beskattas i en annan stat med förmånligare beskattning. Detta har tidi-

gare varit möjligt enligt 2014 års version av modellavtalet. Det förra modellavta-

let innehöll nämligen en undantagsregel i artikel 5 (4) som innebar att vissa 

stadigvarande platser för affärsverksamhet inte skulle utgöra fast driftställe om 

verksamheten endast var av förberedande eller biträdande karaktär.8 Detta för-

anledde att företag och närstående företag delade upp sin affärsverksamhet i 

flera mindre delar i samma stat för att således varje verksamhet enbart skulle 

vara av förberedande eller biträdande art och undantas från beskattning i käll-

staten, så kallad fragmentering av affärsverksamhet.9  

 

OECD presenterade en potentiell lösning på detta problem år 2017 i en uppda-

tering av modellavtalet. Lösningen skulle vara att införa en ny punkt 4.1 i artikel 

5 som sänker tröskeln för vad som utgör ett fast driftställe. Ett undantag från 

undantagsregeln, som försvårar för företag och närstående företag att fragmen-

tera sin affärsverksamhet i syfte att undgå begreppet fast driftställe och därmed 

undvika beskattning i källstaten. Tröskeln för fast driftställe sänktes så att fler 

platser för affärsverksamhet ska omfattas av definitionen fast driftställe. Den 

nya regeln innebär att undantagen för fast driftställe inte kan tillämpas för en 

stadigvarande plats för affärsverksamhet som annars skulle utgöra ett fast drift-

ställe, i fall aktiviteterna som utförs inom staten av företaget och andra närstå-

ende företag utgör kompletterande funktioner i en sammanhängande affärs-

verksamhet.10  

 

Förändringen av den femte artikeln ingår också, tillsammans med andra BEPS-

åtgärder, i ett multilateralt instrument (MLI) som föreslagits i BEPS-projektets 

femtonde åtgärdspunkt.11 Instrumentet MLI som OECD har tagit fram är en 

multilateral konvention som ger länder möjlighet att genomföra ändringar i 

bilaterala skatteavtal som redan existerar med andra länder, utan att behöva 

omförhandla varenda befintligt skatteavtal.12 Syftet med MLI:n är att motverka 

skattebaserosion och vinstförflyttning.13 Mer konkret syftar MLI:n till att ge-

nomföra ändringar för att bland annat förhindra skatteavtalsmissbruk, förbättra 

                                                      
7 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Action 7: 2015 Final Report, s. 9. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Artikel 5 (4.1) i OECD:s modellavtal 2017. 
11 Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion 

and Profit Shifting. 
12 Prop. 2017/18:61, s. 6. 
13 Ibid. 
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tvistlösningsmekanismer, införa en ny definition av fast driftställe och motverka 

hybrida missmatchningar.14 Modellavtalets artikel 5 (4.1) behandlas i artikel 13 

(4) i MLI:n. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats syftar till att utreda om antifragmenteringsregeln i artikel 5 (4.1) 

uppfyller syftet med BEPS-projektet om att komplettera modellavtalet på så-

dant sätt att den löser det problem med affärsfragmentering som uppmärk-

sammats av OECD. 

 

De rättsliga frågeställningar som uppsatsen åsyftar att besvara är således föl-

jande: 

 

- Löser antifragmenteringsregeln i artikel 5 (4.1) problemet med affärs-

fragmentering? 

- Finns det några risker eller problem med den nuvarande formuleringen 

av artikel 5 (4.1)? 

- Är artikel 5 (4.1) utformad på ett korrekt och lämpligt sätt för att, på ett 

så effektivt sätt som möjligt, lösa det problem med affärsfragmentering 

som OECD uppmärksammat? 

 

Begreppet effektivitet kan tolkas på många olika sätt. Enligt en undersökning av 

vad som är en effektiv lag, fastställdes att effektivitet ur ett juridiskt perspektiv 

bör avse att de av lagstiftaren uppställda målet med en viss bestämmelse upp-

fylls.15 Enligt en annan studie på begreppet ansågs en effektiv bestämmelse vara 

allmänt känd, förutsebar, godtagbar av samhället där den tillämpas, möjlig att 

genomdriva, stabil, möjlig att ändra, tillämpas konsekvent och möjlig att lösa 

vissa definierade problem.16 Således kan begreppet effektivitet ha olika betydel-

ser beroende på i vilken kontext det förekommer. 

 

Effektivitetens innebörd inte helt klar, trots detta bestämda avgränsade område. 

Att utforma en effektiv bestämmelse är nämligen i detta fall inte ensidigt, då 

rättstillämparens och skattebetalarens olika perspektiv och intressen kolliderar. 

Kort sagt kan skattebetalare lättare förutse en bestämmelse ju tydligare utfor-

mad den är, men samtidigt desto lättare kringgå den. Med mer vaga bestämmel-

ser kan rättstillämparen lättare applicera den på flera situationer, men samtidigt 

                                                      
14 Ibid. 
15 Edwardsson, Eva & Moius, Daniel, Effektivare offentlig upphandling, uppdragsforskningsrapport 

2009:4, Konkurrensverkets publikationer, 2009. Se även SOU 2001:31 s. 58. 
16 The Law Society of Western Australia, Francis Burt Law Education Programme, Characteristics 

of an effective law, 2015, s. 1. 
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svårare tillämpa den i varje enskilt fall då den är otydlig. Mer allmänna bestäm-

melser kan fördelaktigt ha avskräckande effekt i samhället ur lagstiftarens syn-

vinkel, men på samma gång vara mindre förutsebar för skattebetalare. Med 

dessa avvägningar i åtanke, förstås att det finns en ram för hur effektiv en be-

stämmelse kan bli, beroende på vems perspektiv som utgås ifrån. Avvägningen 

mellan dessa olika intressen, samt ett underliggande basalt behov av att upp-

rätthålla rättssäkerheten, leder till ett svävande begrepp om effektivitet. För att 

ändå kunna undersöka den aktuella bestämmelsens effektivitet utifrån dess 

syfte, torde det vara lämpligt och adekvat att landa i en utgångspunkt för vilken 

typ av effektivitet detta arbete avser att pröva.  

 

Trots begreppets mångfacetterade karaktär, kommer effektivitet i detta sam-

manhang innebära att avtalstexten i artikel 5 (4.1) ska vara förutsebar, tillämp-

bar, konsekvent och att den uppfyller det syfte som stadgats i BEPS-projektet. 

1.3 Avgränsning 

Fasta driftställen är ett stort område inom juridisk skatterättslig doktrin. Denna 

uppsats är begränsad till att endast behandla den nya punkten 4.1 under artikel 

5 i modellavtalet och analysera den både utifrån sitt specifika syfte och i en 

större kontext. Eftersom modellavtalet bygger på BEPS-rapporter, är de cen-

trala för uppsatsen. Däremot kommer denna uppsats inte ifrågasätta eller pro-

blematisera BEPS-projektets innehåll och syften på något sätt, utan detta arbete 

kommer att utgå ifrån materialet som sådant, eftersom detta skulle bli en allde-

les för stor fråga inom ramen för detta arbete.  

 

Flera av OECD:s medlemsstater är medlemmar i EU. Även EU har påbörjat ett 

arbete med frågor som faller inom BEPS-projektet.17 Dessa ligger inte till grund 

för denna uppsats då de faller utom uppsatsens syfte. 

1.4 Material och metod 

För att uppnå syftet med denna uppsats och besvara frågeställningarna, kom-

mer inledningsvis en utredning av gällande rätt göras. En rättsdogmatisk metod 

med utgångspunkt i rättskälleläran kommer att ligga till grund för den delen av 

arbetet. Många diskussioner har förts om vad rättsdogmatik egentligen är samt 

hur rättsdogmatik bör bedrivas inom ett visst rättsområde.18 Den traditionella 

                                                      
17 Se bland annat Europakommissionen, Commission recommendation on the implementation of measures 

against tax treaty abuse, 2016, s. 271. 
18 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, 1:6 u., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 

25. 
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bestämningen av vad metoden innebär, är att fastställa gällande rätt.19 Beskriv-

ningen av gällande rätt innebär att tolka och fastställa gällande rätt samt att 

systematisera gällande rätt i form av regler, principer, läror och samband.20 

Dessa verkar löpande och betingar varandra.21 Men på senare tid har det ansetts 

varken mer rätt eller fel att tolka den rättsdogmatiska metoden med en vid defi-

nition som även innefattar analytiska inslag.22  

 

Då det föreligger rättsanalytiska inslag i denna uppsats, aktualiseras även den 

rättsanalytiska metoden. Denna metod är friare än den rättsdogmatiska och 

tillåter alla former av material som kan komma till användning för analysen.23 

En rättsanalys utgår från att rättstillämpningen har flera legitima alternativ att 

välja bland i svåra rättsliga frågor, till skillnad från rättsdogmatiken.24 Att analy-

sera rätten innebär ofta att kritisera den, varvid ett kritiskt förhållningssätt 

kommer att löpa genom uppsatsen.25 Den rättsanalytiska metoden har samma 

teoretiska utgångspunkt som den rättsdogmatiska, men sträcker sig längre i och 

med den vida analytiska innebörden.26 Då materialet kring antifragmenterings-

regeln inom ramen för denna uppsats är begränsat, kommer den rättsanalytiska 

metoder låtas ta stor plats i det analytiska kapitlet i denna uppsats. 

 

Då uppsatsen syftar till att besvara rättsliga spörsmål, ska i första hand veder-

tagna rättskällor användas. Eftersom uppsatsen enbart behandlar internationella 

frågor och i huvudsak modellavtalet, kommer i första hand modellavtalet, 

kommentarerna till modellavtalet, diskussionsutkast och liknande förstudier 

ligga till grund för arbetet. Utöver detta kommer andra rapporter och internat-

ionella överenskommelser som publicerats av OECD och BEPS användas. 

Material kommer även att hämtas från relevanta artiklar och doktrin från forum 

som exempelvis IBFD:s Global Tax Treaty Commentaries (GTTC), Intertax 

och Kluwer Law International.  

 

Syftet med uppsatsen kräver en studie av hur antifragmenteringsregeln är ut-

formad. Den forskning som ligger till grund för detta arbete har ett primärt 

fokus på modellavtalet, varvid material främst hämtas från OECD. Det har 

diskuterats vilket rättskällevärde dessa skrifter har i förhållande till andra rätts-

källor, bland annat i ett flertal domstolsavgöranden från underinstanserna för-

valtningsrätt och kammarrätt där denna fråga varit central i målet. Frågan togs 

                                                      
19 Ibid. 
20 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 4 u., Norstedts juridik, Stockholm, 2018, s. 49. 
21 Ibid. 
22 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, 1:6 u., Studentlitteratur, Lund, 2013., s. 

26 och 48. 
23 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 4 u., Norstedts juridik, Stockholm, 2018, s. 51. 
24 Ibid., s. 50. 
25 Ibid., s. 51. 
26 Ibid, s. 52. 
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även upp av HFD, där HFD anvisar en metod för bedömningen av värdet och 

relevansen av OECD:s material vid tolkningen av svenska skatteregler.27 Rätts-

fallet föranleder en diskussion kring bedömningen av vilket material som är 

relevant och korrekt i det enskilda fallet, vilket i praktiken kan leda till att det i 

skatteprocesser kan komma att åberopas material med oklart rättskällevärde, 

såväl av Skatteverket som av domstolar. HFD konstaterar att sådant material 

likväl måste bemötas och hanteras på ett korrekt sätt, något som ofta torde 

kräva argumentation som går utöver den normala rättskälleläran. Vidare konsta-

terade HFD i målet att OECD:s  kommentarer kan vara vägledande vid till-

lämpning av intern rätt under förutsättning att den interna rätten bygger på 

samma principer som modellavtalet, ett faktum som inte torde påverkas av att 

kommentarerna tillkommit efter det att den interna lagstiftningen antagits och 

trätt i kraft. Trots att kommentarerna inte är bindande, får de generellt anses 

vara vägledande för modellavtalets tillämpning.28 Då denna uppsats inte syftar 

till att utreda detta, kommer ingen vidare värdering läggas i detta avseende. 

Eftersom frågan är tämligen ny och inte i någon särskild utsträckning har blivit 

behandlad i litteratur eller praxis, kommer utbudet av material vara begränsat. 

Av denna anledning kommer avtalstextens kommentarer och utkast vara av stor 

betydelse inom ramen för denna uppsats.  

 

Rättsdogmatiken kan även inbegripa argument de lege ferenda, om argumenten är 

en utveckling av analysen av gällande rätt.29 Denna åsikt är dock omstridd. Det 

säregna faktumet att rättsdogmatiken har ett praktiskt syfte och inte bara nöjer 

sig med det egenvärde som en litteraturvetenskaplig diskurs kan tillerkännas, 

gör metoden synnerligt viktig.30 Då den traditionella synen på rättsdogmatik 

blivit kritiserad och förlöjligad många gånger, kan inte förminskas den inverkan 

på samhällsutvecklingen som denna metod har utövat sedan länge.31 Men ef-

tersom den traditionella definitionen av rättsdogmatik är begränsad på många 

sätt och bland annat inte kan utmynna i slutsatser om effekterna av gällande rätt 

med någon vidare precision eller analys, kommer denna uppsats utgå från den 

senare tolkningen av den rättsdogmatiska metoden samt med inslag av den 

rättsanalytiska metoden.  

 

Majoriteten av det material som legat till grund för detta arbete har varit på 

engelska, vilket har föranlett översättning av underlaget. Detta torde dock inte 

                                                      
27 HFD 2016 ref 23. 
28 Ibid. Se även Rick, Johan, Kommentar till Högsta förvaltningsdomstolens anföranden i mål nr 6731-15 

och 6732-15 – tolkning av förbudet mot reformation in pejus i 29 § förvaltningsprocesslagen (1971:291), 

Svensk Skattetidning 8, 2016. 
29 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 4 u., Norstedts juridik, Stockholm, 2018, s. 49. 
30 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, 1:6 u., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 

44. 
31 Ibid. 
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ha orsakat några större skillnader i mening och värde av stoffet. Det uttrycks 

emellertid en friskrivning från att vissa begrepp kan ha modifierats.  

 

1.5 Forskningsläge 

Det finns omfattande forskning om fasta driftställen och granskning av modell-

avtalet. Det finns även i viss mån forskning om huruvida modellavtalets artikel 

5 uppfyller syftet med BEPS-projektet. Det har även förekommit hypoteser om 

hur den nya antifragmenteringsregeln skulle kunna komma att påverka rättslä-

get. Denna forskning är dock utförd innan antifragmenteringsregelns tillkomst, 

samt väldigt begränsad. Eftersom den nya bestämmelsen nu har kommit till 

stånd, är det av intresse att analysera den, såväl teoretiskt som praktiskt. Regeln 

har kommit till av en tydlig anledning, som en lösning på ett befintligt problem. 

Därför är det av intresse att utöka forskningen på detta område. Denna uppsats 

avser att undersöka om OECD:s åtgärder faktiskt löser problemet med affärs-

fragmentering, samt att utreda huruvida artikel 5 (4.1) är utformad på ett lämp-

ligt sätt som uppfyller syftet med BEPS-projektet. Sådan forskning verkar i 

skrivande stund inte finnas till hands och av den anledning avser detta arbete att 

kompletterande nuvarande forskning på detta område. 

1.6 Disposition 

Inledningsvis kommer redogöras för BEPS-projektet och den sjunde åtgärds-

punkten i kapitel 2. Därefter kommer den femte artikeln i modellavtalet presen-

teras och utredas i kapitel 3. I kapitel 4 kommer vidare undantagsregeln i artikel 

5 (4) förklaras, följt av en djupare dissektion av den nya antifragmenteringsre-

geln. Efter denna redogörelse kommer sedan materialet att analyseras i kapitel 5 

utifrån de rättsliga frågeställningar som uppsatsen syftar till att besvara. Detta 

kommer att göras genom att dela upp antifragmenteringsregeln och behandla 

den bit för bit. Sedan följer mer generella analyser och slutsatser som iakttagits 

under arbetets gång. Slutligen presenteras i kapitel 6 en sammanfattning inne-

hållande slutsatser för denna forskning.  
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2 BEPS 

2.1 Syftet med BEPS-projektet 

BEPS-projektet syftar till att skapa ett internationellt gemensamt synsätt, inne-

hållande minimistandarder som medlemsländerna kommit överens om att in-

föra.32 Projektet har utmynnat i rapporter med ett genomgripande åtgärdspaket 

omfattande punkter som är särskilt utformade för att genomföras i intern lag-

stiftning och i skatteavtal för att på ett konkret och samordnat sätt göra det 

lättare för stater att hantera BEPS och uppnå de gemensamma mål som satts 

upp. Bland projektets 15 åtgärdspunkter, åsyftar den sjunde punkten att för-

hindra det artificiella undvikandet av fasta driftställen.33 Den 21 november 2017 

genomfördes en omarbetning av den femte artikeln för att uppfylla syftet med 

BEPS-projektet så att intäkter allokeras till rätt stat.34 Uppdateringen 2017 inne-

bar att punkterna 4-6 under artikel 5 i modellavtalet fått ändrad lydelse och att 

punkterna 4.1 och 8 tillkommit. De ändringar som införts i modellavtalet gäller 

först när den nya formuleringen tagits in i artikel 5 i ett skatteavtal.35 Således 

påverkar inte kommentarerna till de nya punkterna tolkningen av den tidigare 

lydelsen av artikeln.  

 

När åtgärderna har genomförts internt och i skatteavtal, kommer den beskatt-

ningsbara vinsten enligt BEPS-projektet enklare allokeras dit det ekonomiska 

värdet skapats samt även förbättra tillgänglig information till skattemyndigheter 

för att mer effektivt kunna tillämpa aktuell skattelagstiftning.36 Rapporterna 

inom BEPS-projektet syftar huvudsakligen till att hänföra beskattningen när-

mare dit vinsten genereras.37 Därför innebär stora delar av den uppdaterade 

versionen av modellavtalet att försöka fastställa vilken specifik ekonomisk akti-

vitet som genererat en viss inkomst och att lokalisera den inkomstgenererande 

verksamheten samt att identifiera sambandet mellan beskattningen och platsen 

                                                      
32 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Explanatory Statement, Final Report 

2015, s. 5, p. 9. 
33 Ibid., s. 13. 
34 Punkt 58 i kommentarerna till artikel 4 i OECD:s modellavtal 2017. 
35 Ibid. 
36 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Explanatory Statement, Final Report 

2015, s. 6, p. 11. 
37 Garbarino, Carlo, Permanent Establishments and BEPS Action 7: Perspectives in Evolution, Intertax, 

2019, s. 365. 
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där den ekonomiska verksamheten utförs.38 Detta föranleder en bedömning av 

huruvida en ekonomisk verksamhet är att anses som ett fast driftställe eller inte. 

2.2 BEPS åtgärdspunkt 7 om fasta driftställen 

BEPS-projektets sjunde åtgärdspunkt avser att förhindra artificiellt undvikande 

av fast driftställe.39 Eftersom företag har kunnat arbeta runt reglerna om fast 

driftställe, bland annat genom fragmentering av affärsverksamhet, har OECD 

beslutat att sänka tröskeln för begreppet fast driftställe.40 Således ska dessa före-

tag förhindras från att utnyttja reglerna för att uppnå skatteförmåner. Det inne-

bär också att vinster som genereras i en stat istället ska beskattas i källstaten. 

OECD har sänkt tröskeln genom att lägga till den nya punkten 4.1 i artikel 5 i 

modellavtalet, antifragmenteringsregeln.41 

 

Denna nya antifragmenteringsregel, som avser att lösa dessa BEPS-relaterade 

problem, tillämpas inte bara om verksamhet bedrivs av ett och samma företag 

på olika platser, utan även om verksamhet bedrivs av närstående företag på en 

och samma plats, eller på olika ställen i samma stat.42 Antifragmenteringsregeln 

är en logisk konsekvens av att undantagsregeln i artikel 5 (4) ska tillämpas re-

striktivt eftersom utan den regeln, skulle det annars vara relativt enkelt att an-

vända närstående företag för att dela upp en verksamhet för att således undgå 

fast driftställe.43 OECD har i detta avseende kommit att ändra, förutom modell-

avtalet, stora delar av modellavtalets kommentarer, vilket förklaras närmare 

nedan.44 

2.3 Problem 

Diskussionsutkasten från 2015 som föranledde en ändring av begreppet fast 

driftställe konstaterade att de dåvarande bestämmelserna i artikel 5 var i behov 

av uppdatering i och med moderniseringen av företagsstrukturer och skattepla-

nering.45 Utvecklingen hade gjort att den dåvarande lydelsen av modellavtalet 

inte tillgodosåg BEPS-projektets huvudmål och syften.46 Diskussionsgruppen 

fastställde vidare att det behövdes tilläggsmaterial för hur dessa regler ska till-

                                                      
38 Ibid. 
39 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Action 7: 2015 Final Report, s. 10. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Artikel 5 (4.1) i OECD:s modellavtal 2017. 
43 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Action 7: 2015 Final Report, s. 39. 
44 Ibid, s. 40. 
45 Revised discussion draft on BEPS Action 7, 15 maj till 12 juni 2015, s. 1. 
46 Ibid., s. 2. 
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lämpas, för en så effektiv och förutsebar tillämpning som möjligt.47 Efter flera 

uppföljningsarbeten utmynnade detta arbete i den uppdaterade versionen av 

artikel 5 i modellavtalet 2017, som skulle lösa dessa BEPS-relaterade problem 

med fragmentering av affärsverksamhet.  

2.4 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis är ett av BEPS-projektets huvudsakliga mål att tillse att 

intäkter allkoreras till rätt stat, alltså dit det ekonomiska värdet skapas. Detta 

betyder att projektet åsyftar att hänföra beskattningen närmare dit vinsten gene-

reras, till källstaterna. För företag som har hemvist i en stat och bedriver verk-

samhet från ett fast driftställe i en annan stat, innebär det att beskattningen av 

den inkomsten som hänför sig till verksamheten från det fasta driftstället i den 

andra staten ska beskattas där, alltså i källstaten. Detta ska uppnås genom att 

försöka fastställa vilken specifik ekonomisk aktivitet som genererat en viss in-

komst och att sedan lokalisera den, samt genom att identifiera sambandet mel-

lan beskattningen och platsen dit den ekonomiska verksamheten utförs. BEPS-

projektet ska även förbättra tillgänglig information till skattemyndigheter för att 

mer effektivt kunna tillämpa skattelagstiftning.  

 

Den sjunde åtgärdspunkten i BEPS-projektet syftar till att förhindra undvikan-

det av artificiella driftställen. Detta ska uppnås genom att sänka tröskeln för 

definitionen av fast driftställe, vilket implementerats genom den nya antifrag-

menteringsregeln i artikel 5 (4.1). Projektet syftar också till att fastställa att mo-

dellavtalet, dess kommentarer och övrigt material finns lättillgängligt för en så 

effektiv och förutsebar tillämpning som möjligt. 

                                                      
47 Ibid. 
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3 Modellavtalet 

3.1 Fast driftställe enligt artikel 5 

Det finns en rad olika situationer som utgör ett företags verksamhet till ett fast 

driftställe enligt artikel 5. Av artikel 5 (1) framgår huvudregeln, innebärande att 

ett fast driftställe är en stadigvarande plats för affärsverksamhet från vilken 

företagets verksamhet helt eller delvis bedrivs. För att ett fast driftställe ska 

föreligga, ska tre villkor uppfyllas. Det ska vara fråga om en plats, som är stadig-

varande varifrån affärsverksamheten bedrivs.48 Värt att notera är att sättet att bedriva 

affärsverksamhet ständigt utvecklas, vilket innebär att föreliggande omständig-

heter alltid ska beaktas utifrån samtida förhållanden, varken tidigare eller senare 

företeelser.49  

 

Särskilt inbegriper begreppet fast driftställe enligt artikel 5 (2) plats för företags-

ledning, filial, kontor, fabrik, verkstad och gruva, olje- eller gaskälla eller annan 

plats för utvinning av naturtillgångar. En byggplats eller ett byggnads- eller 

installationsprojekt utgör endast ett fast driftställe om det varar över tolv måna-

der enligt artikel 5 (3).  

 

Undantag från fast driftställe föreligger om verksamheten som bedrivs endast är 

av förberedande eller biträdande art. Denna undantagsbestämmelse framgår av 

artikel 5 (4). En rad olika verksamheter redogörs för i artikeln, så som använd-

ning av anläggningar uteslutande för lagring, visning eller leverans av varor. 

Även underhåll av varulager eller av varor som tillhör företaget endast för lag-

ring, visning eller leverans alternativt för bearbetning av ett annat företag. Även 

sådan affärsverksamhet som uteslutande köper in varor, samlar in uppgifter till 

ett annat företag eller liknande anses inte heller vara ett fast driftställe. Gemen-

samt för uppräknade verksamheter är att det förutsätts att de är av förbere-

dande eller biträdande karaktär.50 Det avgörande i denna bedömning är om 

verksamheten i sig själv är en väsentlig och betydande del av företagets verk-

samhet i helhet.51 För att undantaget ska kunna tillämpas, kan inte någon del av 

kärnverksamheten bedrivas på den stadigvarande affärsplatsen och inte heller 

                                                      
48 Punkt 6-44 i kommentarerna till OECD:s modellavtal 2017. 
49 Punkt 8 i kommentarerna till artikel A i OECD:s modellavtal 2017. 
50 Punkt 58-78 i kommentarerna till artikel 5 i OECD:s modellavtal 2017. 
51 Ibid. 
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om den bedrivs i kombination med förberedande eller biträdande verksamhet.52 

Det krävs också att den förberedande eller biträdande verksamheten endast 

avser det egna företagets verksamhet för att undantaget ska vara tillämpligt.53 I 

dessa fall föreligger således inte ett fast driftställe för företaget, trots att verk-

samheten bedrivits från en stadigvarande plats för dess affärsverksamhet.  

 

Den nya antifragmenteringsregeln kompletterar ovanstående undantagsbe-

stämmelse genom att försäkra att det i bedömningen av om verksamhet är av 

förberedande eller biträdande karaktär, ska tas hänsyn till andra aktiviteter som 

utgör kompletterande funktioner i en och samma affärsverksamhet och som 

utförs av samma företag eller av andra närstående företag i samma land. Detta 

kallas för fragmenterad affärsverksamhet och gäller bara om någon av platserna 

utgör ett fast driftställe för företaget eller det närstående företaget enligt be-

stämmelserna i artikel 5 alternativt om den sammanlagda verksamheten som 

bedrivs av företagen på samma ställe, eller av de närstående företagen på de 

olika ställena, inte endast är av förberedande eller biträdande karaktär.  

 

Av artikel 5 (5) framgår agentregeln, som innebär att ett fast driftställe även kan 

uppkomma genom att en person på uppdrag av ett företag är verksam i en 

avtalsslutande stat genom att rutinmässigt sluta avtal eller ingå kontrakt i företa-

gets namn, alternativt genom att ha en ledande roll i avtalsslutning utan materi-

ella ändringar från företagets sida. Enligt artikeln är agentregeln även tillämplig 

om en person regelmässigt överlåter äganderätter, beviljar rätt att använda 

egendom som ägs av det aktuella företaget, alternativt som företaget har rätt att 

använda. Om en agent tillhandahåller dessa tjänster ska företaget anses ha ett 

fast driftställe i den staten där agenten utför sådana aktiviteter.54 Agentregeln är 

dock inte tillämplig om agenten som agerar i en avtalsslutande stat på uppdrag 

av ett företag i en annan avtalsslutande stat, bedriver verksamhet i den först-

nämnda staten som en oberoende agent och agerar i det normala arbetet. Detta 

framgår av artikel 5 (6). I de fall en person nästan eller helt uteslutande agerar 

på uppdrag av ett företag eller ett närstående företag, ska agenten inte anses 

som oberoende enligt samma artikel. Det framgår även att om ett företag som 

är hemmahörande i en avtalsslutande stat kontrolleras av eller kontrollerar ett 

annat företag som är hemmahörande i en annan avtalsslutande stat, ska inte 

fasta driftställen för respektive företag uppstå i det andra företaget. Vidare följer 

av artikel 5 (7) att ett dotterföretag beläget i en stat inte i sig ska utgöra ett fast 

driftställe för ett moderföretag beläget i en annan stat. Slutligen följer av artikel 

5 (8) en definition av begreppet närstående företag, eftersom begreppet är åter-

kommande och av stor vikt för artikeln, i synnerhet för antifragmenteringsre-

geln i punkt (4.1). 

                                                      
52 Skatteverket, Rättslig vägledning, Article 5 Permanent establishment, 2019, punkt 4. 
53 Ibid. 
54 Artikel 5 (5) i OECD:s modellavtal 2017. 
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3.2 Uppdateringen av modellavtalet 

2014 års version av modellavtalet tillät som ovan nämnt oundvikligen att före-

tag och närstående företag fragmenterade sin affärsverksamhet i syfte att und-

vika beskattning i källstaten. För att försöka åtgärda detta problem, sänktes 

tröskeln för fast driftställe genom att lägga till den helt nya punkten 4.1 samt att 

modifiera punkterna 4, 5 och 6 under artikel 5 i modellavtalet.55 Detta motive-

rades av att den förra lydelsen av artikel 5 minskade omfattningen av definit-

ionen fast driftställe, vilket gjorde att källstater gick miste om skatteintäkter när 

företag hade frihet att välja vilken stat de ville beskattas i.56  

 

Modellavtalet och dess kommentarer utvecklades 2017 med viktiga förtydligan-

den om samspelet mellan de olika situationer som inte ger upphov till fasta 

driftställen som stadgas i artikel 5 (4).57 Innan 2017 års uppdatering, innebar inte 

att en kombination av enbart förberedande eller biträdande verksamhet orsa-

kade ett fast driftställe.58 Av den anledningen kunde företag fragmentera en 

sammanhängande verksamhet i flera mindre delar, för att kunna argumentera 

för att varje verksamhet endast var av förberedande eller biträdande karaktär i 

enlighet med undantaget från fast driftställe i modellavtalet. För att förhindra 

denna typ av verksamhetsplanering, uppdaterades modellavtalet till att medföra 

fasta driftställen även för de stadigvarande affärsverksamheter som uppdelats 

utan att vara organisatoriskt separerade.59 Alltså kan ett fast driftställe bara und-

vikas om ett företag på flera stadigvarande affärsplatser i källstaten bedriver 

verksamhet av förberedande eller biträdande art om de separerades av organisa-

toriska skäl och att verksamheten på varje ort har bedrivits isolerat från 

varandra.60 Däremot anses inte företagets stadigvarande affärsplatser som orga-

nisatoriskt separerade (och därmed som fasta driftställen) om verksamheten på 

varje ort endast utför kompletterande verksamhet, så som mottagande och 

lagring av varor eller liknande.61  

 

Denna tillämpningsmetod kom till i kommentarerna till modellavtalet efter att 

tysk domstol fattat ett liknande domslut.62 I det fallet engagerade ett holländskt 

handelsbolag en varutransport till Tyskland. Företaget hyrde vidare en lokal till 

att lagra och sedan ompaketera dessa varor för vidare försäljning på tyska ga-

                                                      
55 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Action 7: 2015 Final Report, s. 39. 
56 Ibid. 
57 Garbarino, Carlo, Permanent Establishments and BEPS Action 7: Perspectives in Evolution, Intertax, 

2019, s. 371. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 Punk 74 i kommentarerna till artikel 5 i OECD:s modellavtal 2014, som upphävdes 2017. 
61 Ibid. 
62 NL: HR (Supreme Court), 24 Mar. 1976, nr. 17.812, Beslissingen in Belastingzaken, 1976, s. 

121. 
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tumarknader. Samma företag utförde även andra administrativa uppgifter i 

Tyskland via ett annat hyrt kontor där. Den tyska domstolen hävdade att det 

holländska handelsbolaget hade ett fast driftställe i Tyskland, eftersom den 

sammanlagda verksamheten av lagringsutrymmet och kontoret inte enbart var 

av rent förberedande eller biträdande karaktär.63  

 

Nationella domstolar har tidigare fattat betydelsefulla beslut som utvecklat per-

spektiven på fasta driftställen.64 OECD uppmärksammar ofta sådana relevanta 

domslut för att antingen bekräfta eller avvisa dem i kommande kommentarer 

till modellavtalet.65 Det kan emellertid vara svårt att direkt visa att ett specifikt 

beslut av en domstol i en stat har gett upphov till en viss ändring i modellavta-

lets kommentarer, eftersom det konstant pågår liknande rättsliga utvecklingar i 

många olika stater samtidigt. Men det bör observeras att OECD arbetar utifrån 

nationell praxis, trots att det kan vara svårt att hänföra en viss ändring till en 

viss stats domslut.  

 

År 2017 implementerades samma exakta lydelse av artikel 5 (4.1) i den uppdate-

rade versionen av FN:s modellavtal. Detta gäller även MLI:n, där definitionen 

hittas i artikel 13 (2). Av den anledningen är detta arbete lika tillämpligt på FN:s 

modellavtal och MLI:n, trots att syftet med denna uppsats inte är att analysera 

dessa avtal. 

3.3 Arbetet bakom antifragmenteringsregeln 

För att undersöka hur antifragmenteringsregeln är utformad och varför den har 

sin nuvarande lydelse, fordras en studie av de förarbeten och utkast som ligger 

bakom bestämmelsen. Dessa förarbeten finns i offentliga och reviderade dis-

kussionsutkast.66 Det finns även viss ledning i kommentarerna till dessa utkast.67 

Ytterligare vägledning kan finnas i tilläggsmaterialet till BEPS-projektets sjunde 

åtgärdspunkt.68 Detta material är av särskild vikt för denna uppsats syfte, ef-

tersom materialet är begränsat och det torde ge en viss vägledning om hur re-

geln är avsedd att tolkas och tillämpas. Ofta förekommer nämligen förtydligan-

den, klargöranden, förklaringar eller tolkningsmetoder i dessa utkast, vilket kan 

vara av betydelse för att besvara de utstakade frågeställningarna inom ramen för 

denna uppsats. 

 

                                                      
63 Ibid. 
64 Garbarino, Carlo, Permanent Establishments and BEPS Action 7: Perspectives in Evolution, Intertax, 

2019, s. 367. 
65 Ibid. 
66 På engelska: Public and Revised Discussion Drafts. 
67 På engelska: Comments on Discussion Drafts. 
68 Additional Guidance on BEPS Action 7. 
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Redan år 2015 uppmärksammades problemet med fragmentering av affärsverk-

samhet i OECD:s reviderade diskussionsutkast.69 I dåvarande kommentarer till 

modellavtalets femte artikel uttrycktes att i det fall ett företag upprätthåller en 

stadigvarande affärsplats enbart för kombination av aktiviteter av förberedande 

eller biträdande art, inte har någon betydelse om företaget upprätthåller flera 

stadigvarande platser för affärsverksamhet, skilda från varandra både lokalt och 

organisatoriskt.70 I sådant fall skulle varje plats för affärsverksamhet behandlas 

individuellt och isolerat från varandra för att bedöma huruvida varje enskild 

plats utgjorde ett fast driftställe.71 Platser för affärsverksamhet är inte organisa-

toriskt skilda om de utför kompletterande funktioner till varandra inom samma 

stat.72 Vidare uttrycktes att ett företag inte ska kunna fragmentera en samman-

hängande affärsverksamhet till flera mindre delar motiverat av att varje del ska 

undantas från att behandlas som ett fast driftställe då verksamheten enbart är av 

förberedande eller biträdande art enligt undantaget i 5 (4).73 I diskussionsutkas-

tet från 2015 ställdes frågan om förevarande förslag till avtalstext var lämplig 

och korrekt för att uppfylla BEPS-projektets syfte. Diskussionsgruppen kom 

fram till att ”inga förändringar av kommentarerna borde göras” och att ”av-

talstexten i sin helhet uppfyllde sitt syfte”.74 Istället ansåg gruppen att man 

borde ta itu med problemet på andra sätt i form av att införa en form av miss-

bruksregel.75  

 

Det föreslogs emellertid att bestämmelsen inte ska begränsas till att enbart om-

fatta situationer då samma företag har olika platser för affärsverksamhet i 

samma stat, utan att den borde utsträckas till att även omfatta fall då platserna 

för affärsverksamhet ägs av närstående företag.76 Således kom diskussionsgrup-

pen fram till att utvidga bestämmelsen i 5 (4) till att även omfatta närstående 

företag.77 Diskussionsutkastet utmynnade i att gruppen föreslog två alternativa 

versioner av regeln; en som skulle vara tillämplig på situationer där ett företag 

har en stadigvarande plats för affärsverksamhet som utgör ett fast driftställe 

och en som inte innehöll det kravet och som därför kunde tillämpas i situation-

er då inga av företagets platser för affärsverksamhet utgör fasta driftställen, men 

att kombinationen av aktiviteterna som utfördes på samma plats eller på olika 

platser går utöver vad som är enbart förberedande eller biträdande.78  

                                                      
69 Revised discussion draft on BEPS Action 7, 15 maj till 12 juni 2015. 
70 Kommentarerna till artikel 5 i OECD:s modellavtal 2014. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Revised discussion draft on BEPS Action 7, 15 maj till 12 juni 2015, s. 7. 
74 Revised proposals concerning the interpretation and application of article 5, 19 oktober 2012 

till 31 januari 2013. 
75 Ibid. 
76 Revised discussion draft on BEPS Action 7, 15 maj till 12 juni 2015, s. 24. 
77 Ibid. 
78 Ibid., s. 31. 
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Medan några kommentatorer till utkastet stöttade idén av en antifragmente-

ringsregel och en av dem till och med argumenterade för att regeln borde gå 

ännu längre, förhöll sig de flesta kommentatorerna emellertid kritiska till 

ovanstående förslag på avtalstext.79 Några av de centrala problem som uttryck-

tes var kring osäkerheten av konceptet ”kompletterande funktioner som en del 

av en sammanhängande verksamhet”, det faktum att alternativen inte verkade 

ta hänsyn till entitetsprincipen,80 att alternativen skulle skjuta utöver de uppsatta 

målen, det faktum att alternativen skulle kunna resultera i en mängd av nya fasta 

driftställen och risken för dubbelbeskattning.81 Det argumenterades också för 

att alternativen misslyckades med att uppmärksamma att moderna globala verk-

samheter använder sig av flera separata enheter för många juridiska, regulato-

riska och kommersiella syften.82 Några kommentatorer föreslog att de före-

slagna alternativa avtalstexterna skulle vara ekvivalenta med principen om at-

traktionskraft83 eller till och med enhetlig beskattning.84 Kommentarerna inne-

höll även flertalet exempel med möjliga oönskade konsekvenser.85 

 

Kommentatorerna vidhöll även att konceptet ”närstående företag” var för brett 

för syftet med regeln.86 Med några undantag valde de flesta kommentatorer att 

det första alternativet på avtalstext var det lämpligaste på grund av att den torde 

vara mer genomförbar, trots att de anförde att båda alternativen skulle vara 

svåra att applicera i praktiken.87  

 

När arbetsgruppen diskuterade de problem som uppdagats i och med undan-

tagsregeln i 5 (4), ansåg majoriteten att det trots kommentarerna var viktigt att 

ha en antifragmenteringsregel för att lösa dessa problem och uppfylla syftet 

med BEPS-projektet.88 De ansåg vidare att en sådan regel skulle vara en logisk 

följd av att 5 (4) bara är tillämplig på aktiviteter av förberedande och biträdande 

art eftersom det var relativt enkelt att använda närstående företag för att segre-

gera aktiviteter som tillsammans hade gått utöver den tröskeln.89 Av liknande 

anledningar uttryckte delegater en preferens för det andra alternativet på av-

talstext som skulle appliceras på situationer när ifrågavarande affärsverksamhet 

överskrider tröskeln för förberedande eller biträdande, oberoende av om något 

                                                      
79 Revised discussion draft on BEPS Action 7, 15 maj till 12 juni 2015, s. 30. 
80 The seperate entity principle. 
81 Revised discussion draft on BEPS Action 7, 15 maj till 12 juni 2015, s. 30. 
82 Ibid. 
83 The force-of-attraction principle. 
84 Ibid. 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
88 Ibid., s. 31. 
89 Ibid. 
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av företagen hade ett fast driftställe.90 Diskussionerna utmynnade i ett förslag på 

avtalstext som löd i enlighet med nuvarande lydelse, förutom en detalj. I stället 

för närstående företag, valde diskussionsgruppen att skriva anslutna företag.91  

Begreppet anslutna företag valdes för att det användes i dåvarande artikel 5 (6) 

och definierades enligt 5 (6) b som företag som äger minst 50 % av det sam-

manlagda rösterna och värdet av företagets andel eller av något som kallas för 

”the beneficial equity interest” (BEI) i ett annat företag, alternativt om ett före-

tag äger minst 50 % av rösterna eller värdet av företagets andel eller av BEI i 

företaget.92  I vilket fall som helst ska en person eller ett företag anses vara an-

slutet till ett företag om det baserat på alla omständigheter har kontroll över ett 

annat företag eller om båda företaget är under kontroll av samma person eller 

företag.93 Begreppet anslutna företag har alltså likvärdig lydelse som närstående 

företag, som till slut valdes i avtalstexten.94 Det följer en definition av begreppet 

närstående företag i den nya artikel 5 (8) i modellavtalet.  

 

Nästa diskussionsutkast av antifragmenteringsregeln kom år 2016, efter att 

OECD hade fått bearbeta bestämmelsen och hämtat in offentliga kommentarer 

från diverse skatterättsliga globala institut.95 I dessa utkast framgick att den enda 

praktiska effekten av de ändringar som gjorts i artikel 5 (4) och tillägget av anti-

fragmenteringsregeln i 5 (4.1), är att begränsa omfattningen av undantagsregeln 

i 5 (4) och således sänka tröskeln för en verksamhet att utgöra ett fast drift-

ställe.96 Däremot utvecklades inte regeln förrän nästa diskussionsutkast 2017.  

 

Enligt BEPS-rapporten om den sjunde åtgärdspunkten kan aktiviteter som 

tidigare ansetts vara enbart förberedande eller biträdande, numera anses som en 

del av kärnverksamheten, beroende på omständigheterna.97 BEPS-rapporten 

innehåller även en reviderad kommentar till artikel 5 (4) som innehåller exempel 

på situationer och omständigheter där vissa aktiviteter inte kommer att betrak-

tas som förberedande eller biträdande i praktiken och undantagsregeln inte 

kommer kunna tillämpas.98  

 

Ett sådant exempel är när ett företag i stat A äger ett stort lager i stat B där ett 

stort antal anställda jobbar för det huvudsakliga syftet att lagra och leverera 

varor som ägs av företaget, som sedan säljs online till kunder i stat B. I diskuss-

                                                      
90 Ibid. 
91 Ibid. 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
94 Artikel 5 (8) i OECD:s modellavtal 2017. 
95 Public Discussion Draft on the additional guidance on attribution of profits on permanent 

establishments, BEPS action 7, 4 juli till 5 september 2016, s. 5. 
96 Ibid. 
97 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Action 7: 2015 Final Report, s. 39. 
98 Ibid. 
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ionsutkastet från 2017 framställs att den nya antifragmenteringsregeln i 5 (4.1) 

är tillämplig i två typer av fall.  

 

I första hand tillämpas regeln när ett icke hemmahörande företag eller ett när-

stående företag redan har ett fast driftställe i en källstat och de utförda aktivite-

terna utgör kompletterande funktioner som en del av den sammanhängande 

verksamheten.99 Det framgår i diskussionsutkastet att det även måste fastställas 

huruvida aktiviteterna utgör ett eller flera fasta driftställen i källstaten under 

artikel 5 (4.1).100 Vinsten som tillskrivs de fasta driftställena och blir föremål för 

källbeskattning, är de vinster som härrör från de kombinerade aktiviteter som 

utgör kompletterande funktioner som ingår i en sammanhängande affärsverk-

samhet, med hänsyn till vinsten som varje verksamhet skulle ha erhållit om de 

var skilda från varandra och utförde motsvarande verksamhet.101  

 

I andra hand, tillämpas regeln i de fall det inte finns något befintligt fast drift-

ställe men då en kombination av verksamheter som utförs i källstaten av det 

icke hemmahörande företaget och närstående företag resulterar i en samman-

hängande affärsverksamhet som inte enbart är av förberedande eller biträdande 

karaktär.102 Även i sådant fall måste det enligt diskussionsutkastet fastställas 

huruvida verksamheterna i företagen ger upphov till ett eller flera fasta driftstäl-

len i källstaten och vinsten tillskrivs på samma sätt som i det första fallet.103 

 

Även dessa diskussionsutkast har blivit föremål för offentliga kommentarer 

från diverse globala skatterättsliga institut.104 Många institutioner vidhöll en 

kritisk hållning till utkasten. Duff & Phelps anser i sina kommentar i en offent-

lig sammanställning att eftersom regeln är helt ny, borde utkastet innehålla mer 

detaljerad vägledning om hur tillämpningen faktiskt ska gå till i praktiken, på ett 

enklare och mer praktiskt sätt än vad som framgår i nuvarande utkast.105 Denna 

åsikt är Duff & Phelps långt ifrån ensamma om. I sammanställningen av offent-

liga kommentarer anser även BIAC att utkasten borde klargöras med tanke på 

hur komplex den nya regeln faktiskt är.106 BIAC uppmanar starkt OECD att 

tillhandahålla ett mer detaljerat material till antifragmenteringsregeln.107 IAPT 

                                                      
99 Ibid. 
100 Ibid. 
101 Ibid. 
102 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Action 7: 2015 Final Report, s. 40. 
103 Revised discussion draft on BEPS Action 7, 15 maj till 12 juni 2015, s. 32. 
104 Public comments received on BEPS discussion drafts on attribution of profits to permanent 

establishments and transactional profit splits. 
105 Commentary on the BEPS Public Discussion Draft containing the Additional Guidance on 

Action 7, Duff & Phelps, 15 september 2017. 
106 Commentary on the BEPS Public Discussion Draft containing the Additional Guidance on 

Action 7, BIAC, 15 september 2017. 
107 Ibid. 
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kritiserar i samma sammanställning utkastens exemplifieringar, som kommer att 

framgå nedan, med tanke på hur de bara involverade ett företag.108 IAPT tycker 

därför att utkasten ger upphov till flera frågor som de vill att OECD ska ut-

veckla.109 De undrar vidare vad som skulle ske om ett fast driftställe skulle upp-

stå genom koncernföretag från olika stater, vilken garanti multinationella före-

tag har att källstater inte kommer att beskatta mer än 100 % av den totala vinst 

som härrör från de olika fasta driftställena samt om det finns en mekanism för 

att lösa potentiella tvister som kan uppstå vid inblandning av flera olika län-

der.110 IAPT lämnar även ett förslag till OECD i sina kommentarer som innebär 

att materialet bör innehålla fler exempel som tar itu med de frågor som uppstår 

i och med den nya antifragmenteringsregeln.111 Mr. Jefferson VanderWolk bi-

drar också med sina åsikter i lämnade kommentarer. VanderWolk ville betona 

att de situationer som innan antifragmenteringsregeln var att anse som förbere-

dande eller biträdande och omfattades av undantaget från fast driftställe, och 

som inte längre undantas, kräver en mer djupgående funktionell analys av den 

faktiska situationen.112 Förutom liknande kritik om att utkasten och vägledning-

en var för vaga och otydliga, förekom inga andra kommentarer om den nya 

antifragmenteringsregeln. 

 

I tilläggsmaterialet till BEPS-projektets sjunde åtgärdspunkt från 2018, bearbe-

tas utkastet till den nya antifragmenteringsregeln vidare. Samma exemplifiering-

ar som i diskussionsutkasten förekommer även i detta material.113 I tilläggs-

materialet förklaras även hur regeln i punkten 4.1 kommer att fungera rent tek-

niskt. Det föreskrivs inledande att den nya punkten 4.1 hindrar punkt 4 från att 

tillhandahålla ett undantag från statusen fast driftställe för sådana aktiviteter 

som fragmenterats för att kunna ses som enbart förberedande eller biträdande, 

men som i själva verket utgör en del av kärnverksamheten i företaget, eller i ett 

närstående företag.114 Det framgår vidare att antifragmenteringsregeln gäller de 

två typer av fall som framgått av utkasten.115 Mer vägledning än så ges inte.  

3.4 Sammanfattning 

Innan 2017 års uppdatering av modellavtalet kunde företag och koncerner 

fragmentera sin affärsverksamhet till flera mindre delar i syfte att undvika att 

                                                      
108 IAPT Comments on the 22 June 2017 Discussion Draft on BEPS Action 7. 
109 Ibid. 
110 Ibid. 
111 Ibid. 
112 Comments received on Public Discussion Draft, 4 oktober 2017. 
113 Additional Guidance on the Attribution of Profits to Permanent Establishments, BEPS Ac-

tion 7, 2018, s. 10.  
114 Ibid. 
115 Ibid. 
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utgöra ett fast driftställe och därmed undgå beskattning i källstaten. Således 

innebar det förra modellavtalet att en kombination av verksamheter enbart av 

förberedande eller biträdande art, inte utgjorde ett fast driftställe. Detta med-

förde att många källstater gick miste om stora och viktiga skatteintäkter. I det 

uppdaterade modellavtalet sänktes tröskeln för fast driftställe genom att införa 

en antifragmenteringsregel som numera förhindrar sådan verksamhets- och 

skatteplanering.  

 

Problemet med företags fragmentering av affärsverksamhet uppdagades i 2015 

års BEPS-rapport. Trots det, kom den dåvarande diskussionsgruppen i ett dis-

kussionsutkast fram till att inga förändringar borde göras och att avtalstexten 

uppfyllde BEPS-projektets syfte. Inte förrän senare började grupper arbeta 

fram ett utkast till en ny bestämmelse, som sedermera gav upphov till oklarhet-

er av vissa begrepp och koncept så som ”kompletterande funktioner som en del 

av en sammanhängande verksamhet”, att den verkade ignorera entitetsprinci-

pen, att mängder av nya fasta driftställen skulle uppkomma samt risken för 

dubbelbeskattning. Diskussionsutkasten kritiserades för att ha misslyckats med 

att ta hänsyn till den moderna och globala värld av företagande som många 

verksamheter lever i. Diskussionsgruppen ansåg även att konceptet om att re-

geln skulle innefatta anslutna företag, som sedan bestämdes till närstående före-

tag, var för brett för syftet med antifragmenteringsregeln. 

 

Diskussionsgrupperna konstaterade att antifragmenteringsregeln är en logisk 

följd av att undantagsregeln i artikel 5 (4) är restriktivt tillämplig på bara aktivi-

teter av förberedande eller biträdande karaktär och att det således tidigare var 

väldigt enkelt att undgå att en stadigvarande plats för affärsverksamhet utgjorde 

ett fast driftställe, genom att segregera aktiviteter i en sammanhängande verk-

samhet som totalt sett hade uppnått tröskeln för fast driftställe. Därför ansåg 

diskussionsgruppen att det var viktigt att införa en antifragmenteringsregel för 

att lösa dessa problem och uppfylla syftet BEPS-projektet. Denna bestämmelse 

gör att ett företags aktiviteter som tidigare ansetts vara sidoverksamhet av end-

ast förberedande eller biträdande art, numera anses som en del av företagets 

kärnverksamhet. 

 

Många skatteexperter vidhöll en mycket kritisk hållning till utformningen av 

antifragmenteringsregeln. Invändningarna var att bestämmelsen var alldeles för 

odetaljerad och vag. Experterna ansåg även att regeln borde klargöras med 

tanke på hur komplex antifragmenteringsregeln är. Kritiken innefattade även att 

kommentarerna till avtalstexten och tilläggsmaterialet borde vara betydligt mer 

specifikt och detaljerat och att det kräver en mer djupgående funktionell analys 

för att förenkla dess tillämpning. Förutom att antifragmenteringsregeln var 

alldeles för vagt och otydligt formulerad, utan tillhörande klargörande och väg-

ledande material, sades inget mer om regeln. 
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4 Antifragmenteringsregeln 

4.1 Fragmenterad affärsverksamhet 

I artikel 5 (4) framgår sådan verksamhet som undantas från begreppet fast drift-

ställe. Artikeln lyder som följande. 

 

Utan hinder av de föregående bestämmelserna i artikel 5 ska termen ”fast driftställe” inte 

anses omfatta 

 

a) Användning av anläggningar uteslutande för lagring, visning eller leverans av varor, 

eller varor som tillhör företaget 

b) Underhåll av ett lager av varor eller varor som tillhör företaget endast för lagring, 

visning eller leverans 

c) Underhåll av ett lager av varor eller varor som tillhör företaget endast för bearbet-

ning av ett annat företag 

d) Upprätthållandet av en stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för 

inköp av varor eller handel, eller för insamling av uppgifter för företaget 

e) Upprätthållandet av en stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att 

bedriva annan verksamhet för företaget 

f) Underhåll av en stadigvarande plats för affärsverksamhet för enbart kombination 

av verksamheter som nämns i a) till e) 

Under förutsättning att sådan verksamhet eller, när det gäller punkt f), den totala verksam-

heten för den stadigvarande platsen för affärsverksamhet, är av förberedande eller biträdande 

karaktär.  

 

Att utesluta förberedande och biträdande verksamhet från definitionen av fast 

driftställe motiveras av att dessa aktiviteter endast marginellt bidrar till ett före-

tags vinst eller är så avlägsna från den faktiska vinstgenereringen och inte bör 

kunna allokeras till den platsen.116 Genom att utesluta dessa aktiviteter ökar 

också säkerheten genom att eliminera den potentiella risken för att skattemyn-

digheterna skulle tillskriva för mycket vinst till dem.117 

 

Före uppdateringen av modellavtalet 2017 behandlades de aktiviteter som anges 

i artikel 5 (4) som automatiska undantag från den allmänna definitionen av fast 

                                                      
116 Punkt 58 i kommentarerna till artikel 5 i OECD:s modellavtal 2017. 
117 Punkt 21 i FN:s modellavtal 2017, kommentarer till Artikel 5. 
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driftställe, oavsett om verksamheterna faktiskt var av förberedande eller biträ-

dande karaktär eller inte.118 Detta var enligt modellavtalets kommentarer önsk-

värt i syfte att öka säkerheten vid tillämpningen av undantagen.119 Ändringen av 

artikeln 2017 har inte inneburit någon vidare skillnad avseende undantagsregeln 

i artikel 5 (4). Däremot har en avgörande sista mening lagts till för att klargöra 

att begreppet fast driftställe inte avser att omfatta varje specifik listad aktivitet 

enligt punkt a) till e), förutsatt att varje av dessa aktiviteter är av förberedande 

eller biträdande karaktär.120 Samma mening innebär också att underhållet av en 

stadigvarande affärsplats för enbart en kombination av de verksamheter som 

listas i 5 (4) punkterna a) till e), inte är ett fast driftställe endast om den sam-

manlagda verksamheten är av förberedande eller biträdande art.121 Detta betyder 

att man inte bara måste göra en analys av varje enskild verksamhet för att kon-

trollera om de anses vara av förberedande eller biträdande karaktär, utan även 

bedöma om de olika verksamheterna uppfyller detta som en enda helhet.122  

 

Stater kan dock välja att behålla artikel 5 (4) i modellavtalets tidigare version. I 

kommentarerna till artikel 5 föreskrivs att stater i sådant fall kan förlita sig helt 

på antifragmenteringsregeln i punkt 4.1 för att hantera den fragmentering av 

verksamhet som företag och närstående företag ägnar sig åt för att dra fördel av 

undantagen i 5 (4).123 

 

Artikel 5 (4) listar en rad verksamheter som inte faller in under begreppet fast 

driftställe, trots att den bedrivs från ett stadigvarande affärsställe. Den sista 

delen av artikeln stadgar att dessa undantag endast är tillämpbara om verksam-

heten är av förberedande eller biträdande karaktär. Artikeln innehåller även en 

så kallad slasktratt, som innebär att sådana aktiviteter som inte tas upp specifikt 

men som är av förberedande eller biträdande art omfattas av undantagsregeln. 

Således fungerar artikel 5 (4) som en generell begränsning av definitionen fast 

driftställe. En sådan verksamhet som undantaget åsyftar, kan måhända bidra till 

företagets produktion, men dess funktioner är så avlägsen från den verkliga 

vinstgenereringen att det vore svårt att allokera någon vinst till den aktuella 

verksamhetsplatsen.124 Artikeln föreskriver vidare att en kombination av aktivi-

teter genomgående nämnda i artikeln på en och samma stadigvarande affärs-

                                                      
118 Stadgades från början i Business Profits Technical Advisory Group, Are the Current Treaty Rules 

for Taxing Business Profits Appropriate for E-Commerce?, stycke 4.A.(d), OECD 2004, men reproduc-

erades i OECD:s Revised Proposals, punkt 71, 2013. 
119 Ibid. 
120 Artikel 13 i MLI:n är snarlik men innehåller två val A och B och den senare skiljer sig från art. 

5 (4) i OECD modellavtal. 
121 Garbarino, Carlo, Permanent Establishments and BEPS Action 7: Perspectives in Evolution, Intertax, 

2019, s. 372. 
122 Ibid. 
123 Punkt 79 i kommentarerna till artikel 5 i OECD:s modellavtal 2017. 
124 Ibid. 
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plats, inte heller ska omfattas av definitionen fast driftställe och alltså innefattas 

av undantaget förutsatt att den totala aktiviteten utfallande från den stadigva-

rande platsen för affärsverksamhet i kombination är av förberedande eller bi-

trädande art. Bestämmelsen i 5 (4) är alltså konstruerad att förhindra företag i 

en stat att beskattas i en annan stat, om företaget enbart bedriver sidoverksam-

het där. Artikel 5 (4.1) avser att komplettera denna princip genom att försäkra 

att den förberedande eller biträdande verksamheten som bedrivs ska betraktas i 

ljuset av annan verksamhet som utgör kompletterande funktioner som en del av 

en sammanhängande verksamhet och som samma företag, eller ett närstående 

företag bedriver i samma stat.125  

 

Med förberedande aktiviteter avses oftast sådan verksamhet som sker innan 

företagets kärnverksamhet bedrivs och har ofta kort varaktighet.126 Men förbe-

redande aktiviteter enligt 5 (4) kan ibland även ske fortlöpande.127 Exempelvis 

kan anställda regelbundet utbildas på en plats i ett land och sedan överföras till 

en annan plats för att utföra sina arbetsuppgifter där företagets kärnverksamhet 

utförs.128 Biträdande verksamhet utförs samtidigt med och till stöd för ett före-

tags kärnverksamhet.129 Det är i praktiken generellt sett osannolikt att aktiviteter 

som involverar en betydande del av tillgångarna eller anställda i ett företag, 

anses vara av biträdande karaktär.130 

 

I kommentarerna förtydligas att varje enskilt fall måste bedömas individuellt 

utifrån dessa bestämmelser på grund av hur skiftande olika situationer kan 

vara.131 Som en allmän regel gäller emellertid att en förberedande verksamhet 

bedrivs vid sidan av företagets kärnverksamhet, sett till verksamheten som hel-

het.132 En biträdande verksamhet karaktäriseras av att generellt motsvara en 

verksamhet som bedrivs för att stödja, utan att vara del av, den essentiella och 

signifikanta delen av ett företags sammanlagda verksamhet.133 En verksamhet 

som kräver en betydande proportion av företagets tillgångar eller anställda 

kommer troligtvis inte bedömas vara av biträdande karaktär.134 Denna gräns-

dragning kan dock vara komplex i praktiken. 

 

                                                      
125 Punkt 58 i kommentarerna till artikel 5 i OECD:s modellavtal 2017. 
126 Punkt 60 i kommentarerna till artikel 5 i OECD:s modellavtal 2017. 
127 Ibid. 
128 Ibid. 
129 Ibid. 
130 Ibid. 
131 Punkt 59 i kommentarerna till artikel 5 i OECD:s modellavtal 2017. 
132 Ibid. 
133 Punkt 60 i kommentarerna till artikel 5 i OECD:s modellavtal 2017. 
134 Ibid. 
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Verksamheter i multinationella koncerner är ofta en sömlös serie av funktioner 

där integrerade tjänster utförs.135 Det kan således vara svårt att urskilja kärn-

funktioner från sidofunktioner som på ett eller annat sätt är relaterade till kärn-

funktionen. Problemet är att identifiera när en interaktion av funktioner kan 

skapa ett fast driftställe. Regeln i artikel 5 (4) är ett försök till att ta itu med detta 

problem. I artikeln listas som nämnt ett antal aktiviteter som inte skapar ett fast 

driftställe, trots att aktiviteten utförs genom en stadigvarande plats för affärs-

verksamhet.  

I sådant fall kan företaget i princip inte beskattas i källstaten, eftersom det end-

ast bedrivs verksamhet av förberedande eller biträdande karaktär, som ju inte är 

direkt produktiva och inte tillhör företagets kärnverksamhet. Vilken typ av 

verksamhet som är av denna karaktär är en fråga som traditionellt sett behand-

las genom att bedöma omständigheterna i en enskild situation.136 Detta är en 

utvecklad metod genom BEPS-projektet.137  

 

Innan BEPS-projektet innehöll artikel 5 (4) flera separata undantag från huvud-

regeln om fasta driftställen i artikel 5 (1), som vart och ett tjänade till att uppnå 

olika syften, till exempel undantogs lagringsutrymmen separat.138 Den nuva-

rande definitionen av undantaget är mer flexibelt och kan således täcka in be-

tydligt fler situationer som bättre uppfyller syftet med BEPS-projektet.139 

 

Att skilja ett företags kärnverksamhet från sidoverksamhet av förberedande 

eller biträdande art är relativt enkelt vid standardtillverkning och kommersiell 

verksamhet.140 Problem kan dock uppstå vid bedömningen av multinationella 

koncerner som exempelvis utvecklar affärsmodeller inom den digitala ekono-

min, eftersom förberedande och biträdande aktiviteter inom dessa sömlösa 

affärsmodeller, kan vara en del av kärnverksamheten.141 Utifrån detta perspektiv 

kan företag oundvikligen lockas av att betrakta kärnverksamhet som förbere-

dande eller biträdande, så att en sådan urskiljning försvåras.142 

 

Detta har lett till att allt fler företag har försökt undgå att klassificeras som ett 

fast driftställe genom att dela upp sin verksamhet i flera olika delar som var och 

en bara är av förberedande eller biträdande karaktär och därmed omfattas av 

undantaget, medan de olika delarna sammanslaget skulle vara en enda kärnverk-

                                                      
135 Garbarino, Carlo, Permanent Establishments and BEPS Action 7: Perspectives in Evolution, Intertax, 

2019, s. 368. 
136 Ibid. 
137 Ibid. 
138 Ibid. 
139 Ibid. 
140 Ibid., s. 371. 
141 Punkt 130 i kommentarerna till artikel 5 i OECD:s modellavtal 2017. 
142 Garbarino, Carlo, Permanent Establishments and BEPS Action 7: Perspectives in Evolution, Intertax, 

2019, s. 371. 
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samhet.143 På så sätt kunde företag tidigare undvika beskattning i källstaten av 

inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till affärsplatsen.144  

4.2 Antifragmenteringsregeln 

I syfte att lösa problemet med fragmentering av affärsverksamhet och förhindra 

företag från att utnyttja undantagsregeln i 5 (4), har som tidigare skrivet anti-

fragmenteringsregeln tillkommit, som syftar till att förhindra företag, eller en 

koncern av närstående företag, från att fragmentera en sammanhängande verk-

samhet till flera mindre verksamheter för att på så sätt kunna argumentera för 

att varje verksamhet enbart är av förberedande eller biträdande karaktär.  

 

Artikeln lyder som följande: 

 

Punkt 4 ska inte tillämpas på en stadigvarande plats för affärsverksamhet som används eller 

upprätthålls av ett företag om samma företag eller närstående företag bedriver verksamhet på 

samma ställe eller på ett annat ställe i samma avtalsslutande stat och 

 

a) den platsen eller det andra stället utgör ett fast driftställe för företaget eller det närbesläk-

tade företaget enligt bestämmelserna i denna artikel, eller 

 

b) den övergripande verksamhet som härrör från kombinationen av verksamheten som bedrivs 

av de två företagen på samma ställe eller av samma företag eller närstående företag på de två 

ställena, är inte av förberedande eller extra karaktär, 

 

Förutsatt att de verksamheter som de två företagen utför på samma ställe eller av samma 

företag eller närstående företag på båda ställena utgör kompletterande funktioner som ingår i 

en sammanhängande affärsverksamhet. 

 

Artikeln undantar emellertid inte affärsplatser vars verksamhet skulle utgöra ett 

fast driftställe då verksamheten som bedrivs på den platsen och andra verksam-

heter som företaget eller närstående företag bedriver på samma plats, eller på en 

annan plats i samma stat.145 Sådan verksamhet utgör kompletterande verksam-

het till den sammanhängande affärsverksamheten.146 För att artikel 5 (4.1) ska 

vara tillämplig måste åtminstone en av affärsplatserna där verksamheten bedrivs 

utgöra ett fast driftställe eller verksamheten som bedrivs av företaget eller de 

                                                      
143 Se kapitel 1.1 ovan. 
144 Ibid. 
145 Punkt 79 i kommentarerna till artikel 5 i OECD:s modellavtal 2017. 
146 Ibid. 
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närstående företagen i helhet gå utöver vad som är endast förberedande eller 

biträdande.147  

 

Bestämmelsen i punkt 4.1 utvidgar således begreppet fast driftställe och är ett så 

kallat undantag från undantaget i punkt 4. Punkt 4.1 innebär alltså att undanta-

gen i fjärde punkten inte är tillämpliga för en stadigvarande plats som annars 

hade utgjort ett fast driftställe, i de fall ett företag bedriver verksamhet i en stat 

och andra närstående företag utövar kompletterande funktioner i en samman-

hängande affärsverksamhet. För att punkt 4.1 ska vara tillämplig ska åtminstone 

en av verksamhetsplatserna där sådana aktiviteter utförs, vara ett fast driftställe, 

alternativt att kombinationen av aktiviteterna gå utöver vad som endast anses 

vara av förberedande eller biträdande art.148  

 

Modellavtalets kommentarer till punkten 4.1 är väldigt korta, i jämförelse med 

kommentarerna till många andra artiklar. Av den anledningen finns inte så de-

taljerad vägledning kring hur man tillämpar och tolkar bestämmelsen i 5 (4.1). 

Men precis som i utkasten, används även i kommentarerna exempel för att 

illustrera regelns tillämpningsområde. Dessa bearbetades något i enlighet med 

diskussionsutkast och offentliga kommentarer. Det framgår i kommentarerna 

till modellavtalet att det främst är två olika situationer som inte tillämpas av 

undantaget i 5 (4) och därmed aktualiserar artikel 5 (4.1).  

 

Den första är i det fall en stadigvarande affärsplats används eller underhålls av 

ett företag, när samma företag eller ett närstående företag bedriver affärsverk-

samhet på samma plats eller på en annan plats i samma avtalsslutande stat, om 

den eller någon annan plats utgör ett fast driftställe enligt bestämmelserna i 

artikel 5.149  

 

Den andra situationen är om ett företag använder eller underhåller en stadigva-

rande affärsplats om samma företag, eller ett närstående företag bedriver verk-

samhet på samma plats eller på en annan plats inom samma avtalsslutande stat, 

om den sammanlagda verksamheten som bedrivs av företaget utför på samma 

ställe, eller av samma företag eller närstående företag på två olika platser, inte är 

enbart av förberedande eller biträdande karaktär.150 I båda dessa situationer 

måste affärsverksamheten som företagen bedriver på samma plats, eller av 

samma företag eller närstående företag på båda platserna, utgöra komplette-

rande funktioner som ingår i en och samma sammanhängande affärsverksam-

                                                      
147 Ibid. 
148 Ibid. 
149 Garbarino, Carlo, Permanent Establishments and BEPS Action 7: Perspectives in Evolution, Intertax, 

2019, s. 372. 
150 Ibid. 
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het.151 Vad som avses med närstående företag i detta sammanhang definieras av 

artikel 5 (8). 

 

Begreppet närstående företag kan i detta sammanhang vara av betydelse för att 

kunna avgöra om antifragmenteringsregeln är tillämplig eller inte. En person 

eller ett företag är närstående med ett företag om det ena har kontroll över det 

andra eller om båda är under kontroll av samma person eller företag.152 Detta 

betyder att en person eller ett företag anses vara närstående med ett företag om 

det ena direkt eller indirekt äger över 50 procent av den andras ”beneficial inte-

rest” (BI), eller om ett företag äger över 50 procent av rösterna eller värdet av 

ett annat företags andelar eller av dess BEI.153 Eller om en annan person eller 

ett annat företag direkt eller indirekt äger över 50 procent av BI, eller om ett 

företag äger över 50 procent av de totala rösterna eller värdet av företagets 

andelar eller av dess BEI, i personen och företaget eller i båda företagen.154 

Bedömningen görs enligt artikeln genom att beakta alla möjliga omständigheter 

som kan vara av relevans. 

 

Följande exempel illustrerar tillämpningen av artikel 5 (4.1) i praktiken. Företag 

A som bedriver bankverksamhet, har hemvist i stat A och ett antal filialer i stat 

B vilka utgör fasta driftställen. Företag A har också ett separat kontor i stat B, 

där några anställda verifierar information anskaffad av kunder som har tagit lån 

från dessa filialer. Verifikationerna skickas vidare till företagets huvudkontor i 

hemviststaten A, där informationen analyseras och rapporteras tillbaka till filia-

lerna i stat B. I detta fall kommer undantagen i artikel 5 (4) inte kunna tillämpas 

på kontoret eftersom filialerna där lånen upptas utgör fasta driftställen för före-

tag A i stat B och verksamheten som företaget bedriver på kontoret och filia-

lerna utgör kompletterande funktioner till den sammanhängande affärsverk-

samheten, som ju är att tillhandahålla lån till kunder i stat B.  

 

Ytterligare ett exempel på en annan situation som aktualiserar artikel 5 (4.1) är 

när företag A, återigen med hemvist i stat A, tillverkar och säljer redskap.155 

Företag B är helägt av företag A och har hemvist i stat B. Företag B äger en 

butik i stat B där de säljer varorna som de förvärvar från företag A. Företag A 

äger också en lagerlokal i stat B, med likadana varor som företag B säljer. När 

en kund köper en sådan produkt från företag B, hämtas varan från företag A:s 

lagerlokal. I detta fall förhindrar artikel 5 (4.1) att undantagsregeln i 5 (4) an-

vänds för att undvika att lagerlokalen blir ett fast driftställe och det kommer 

därför inte vara nödvändigt att bestämma huruvida 5 (4), särskilt 5 (4) a), kom-

                                                      
151 Ibid. 
152 Artikel 5 (8) i OECD:s modellavtal 2017. 
153 Ibid. 
154 Ibid. 
155 Punkt 81 i kommentarerna till artikel 5 i OECD:s modellavtal 2017. 
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mer att kunna tillämpas på lagerlokalen. Artikel 5 (4.1) tillämpas istället ef-

tersom företagen A och B är närstående, företag B:s butik utgör ett fast drift-

ställe eftersom definitionen inte begränsas till sådana situationer där en invånare 

i en medlemsstat använder eller bibehåller en stadigvarande affärsplats i en 

annan medlemsstat, utan även omfattar situationer då företag i en stat använder 

eller bibehåller en stadigvarande affärsplats i samma stat. Slutligen är 5 (4.1) 

tillämplig eftersom verksamheten som bedrivs av företag A i lagerlokalen och 

av företag B i butiken, utgör kompletterande funktioner till den sammanhäng-

ande affärsverksamheten, alltså att lagra varorna på en plats i syfte att leverera 

dem som en del av förpliktelserna på grund av att varan såldes på en annan 

plats i samma stat. 

 

Modellavtalets nya kommentarer kommer i viss mån att påverka tillämpningen 

av skatteavtal som ingåtts före antagandet av dem, eftersom de speglar OECD:s 

medlemsstaters konsensus.156 De delar av kommentarerna som hänför sig till 

andra ändringar, är endast presumtiv och kommer inte påverka tolkningen av 

skatteavtal där dessa bestämmelser inte är inkluderade.157 

4.3 Sammanfattning 

Artikel 5 (4) listar en rad verksamheter som inte faller in under definitionen fast 

driftställe, även om den bedrivs från ett fast driftställe. Artikeln stadgar även att 

dessa uppradade undantag bara är tillämpliga om verksamheten är av förbere-

dande eller biträdande karaktär. Att eliminera verksamhet av förberedande och 

biträdande art motiveras av att sådana aktiviteter endast bidrar marginellt till ett 

företags vinst, eller så är avlägsna från den faktiska vinstgenereringen att vinsten 

inte bör kunna allokeras till den platsen. Trots att artikeln 5 (4) inte var föremål 

för så stor uppdatering 2017 lades den sista meningen till för att klargöra att 

begreppet fast driftställe inte avser att omfatta varje specifik listad aktivitet i 

punkterna a) till e) utan att de är av förberedande eller biträdande karaktär. 

Samma mening innebär också att endast en kombination av de listade aktivite-

terna inte utgör ett fast driftställe om den sammanlagda verksamheten endast är 

av förberedande eller biträdande karaktär. För att bedöma detta måste en analys 

av varje enskild situation göras. 

 

Artikel 5 (4) avser alltså att förhindra företag i en stat att beskattas i en annan 

stat, om företaget enbart bedriver sidoverksamhet där. Artikel 5 (4.1) avser att 

komplettera denna princip genom att försäkra att den förberedande eller biträ-

dande verksamheten som bedrivs ska betraktas i ljuset av annan verksamhet 

                                                      
156 Garbarino, Carlo, Permanent Establishments and BEPS Action 7: Perspectives in Evolution, Intertax, 

2019, s. 367. 
157 Ibid. 
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som utgör kompletterande funktioner som en del av en sammanhängande verk-

samhet och som samma företag, eller ett närstående företag bedriver i samma 

stat. 

 

Vad som avses med förberedande aktiviteter är oftast den verksamhet som 

utförs innan företagets kärnverksamhet bedrivs, ofta av kort varaktighet. Sådan 

verksamhet kan emellertid ske fortlöpande i vissa fall, men det ska då vara tyd-

ligt att verksamheten inte är en del av företagets kärnverksamhet. Biträdande 

verksamhet är sådana aktiviteter som utförs samtidigt eller till stöd för ett före-

tags kärnverksamhet, utan att verksamheten innefattar någon stor del av företa-

gets tillgångar eller anställda eller liknande. Generellt sett bedrivs förberedande 

verksamhet vid sidan av företagets kärnverksamhet. En biträdande verksamhet 

karaktäriseras istället av att generellt motsvara en verksamhet som bedrivs för 

att stödja, utan att vara del av, den essentiella och signifikanta delen av ett före-

tags sammanlagda verksamhet.  

 

Allt eftersom samhället moderniseras och företagande bedrivs gränsöverskri-

dande och multinationellt, blir det svårare att skilja ett företags kärnverksamhet 

från sidoverksamhet. Det lockar naturligtvis många företag att av den anled-

ningen betrakta delar av sin kärnverksamhet som förberedande eller biträdande, 

för att ytterligare försvåra sådan utskiljning och därmed söka undgå ett fast 

driftställe. I syfte att lösa problemen med fragmentering av affärsverksamhet 

och förhindra företag från sådana och liknande manövrar, har punkten 4.1 

tillkommit i artikel 5. Punkten 4.1 är en antifragmenteringsregel som ska för-

hindra företag, eller en koncern av närstående företag, från att fragmentera en 

sammanhängande affärsverksamhet till flera mindre delar för att på så sätt 

kunna argumentera för att varje verksamhet enbart är av förberedande eller 

biträdande karaktär.  

 

Antifragmenteringsregeln omfattar inte aktiviteter som utgör kompletterande 

verksamhet till den sammanhängande affärsverksamheten. Bestämmelsen blir 

bara tillämplig om minst en av platserna för affärsverksamhet utgör ett fast 

driftställe, alternativt att ett närstående företag har ett fast driftställe i samma 

stat. Antifragmenteringsregeln tillämpas även i de fall företaget eller närstående 

företag har verksamheter i en stat som sammantaget går utöver vad som endast 

är enbart förberedande eller biträdande. 

 

I kommentarerna till avtalstexten framgår att antifragmenteringsregeln gäller 

främst i två olika situationer. Dels tillämpas punkten 4.1 när en stadigvarande 

plats för affärsverksamhet används eller underhålls av ett företag samtidigt som 

det, eller ett närstående företag bedriver affärsverksamhet på samma plats eller 

på en annan plats i samma stat, i fall någon av platserna utgör ett fast driftställe. 

Punkten 4.1 tillämpas också när ett företag använder eller underhåller en stadig-

varande plats för affärsverksamhet om samma företag eller ett närstående, be-
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driver verksamhet på samma plats eller på en annan plats i samma stat om den 

sammanlagda verksamheten inte enbart är av förberedande eller biträdande 

karaktär. Båda dessa situationer förutsätter att affärsverksamheten som företa-

gen bedriver på samma plats, eller som företaget och närstående bedriver på 

båda platserna, utgör kompletterande funktioner i en sammanhängande affärs-

verksamhet. 
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5 Analys 

5.1 Generella kommentarer 

Efter en studie av materialet kring avtalstexten i artikel 5 (4.1) har observerats 

att det inte är särskilt omfattande. Kommentarerna till avtalstexten är väldigt 

korta och tilläggsmaterialet är begränsat. Även doktrin är tunt på området. 

Detta försvårar tillämpningen av bestämmelsen, eftersom det nästan saknas 

vägledning. Detta utreds närmare nedan. 

 

Eftersom antifragmenteringsregeln syftar till att lösa ett stort problem är avsik-

ten förmodligen att avtalstexten ska inbegripa så många situationer som möjligt 

och ha karaktär av en generell skatteflyktsregel. Detta har emellertid lett till att 

den är väldigt vag och odefinierad. En vag avtalstext kan bli problematisk att 

tillämpa i praktiken då det är svårt att applicera en extensivt utformad bestäm-

melse på en specifik verklig situation. Detta behöver inte vara ett problem, om 

regeln följs av tydliga instruktioner i förarbeten och om otydliga begrepp defi-

nieras. Men trots att avtalstexten arbetats fram i många omgångar av utkast och 

varit föremål för diskussioner och allmänna offentliga synpunkter, har det inte 

resulterat i något vidare underlag. Att avtalstexten ska fungera som en generell 

regel som syftar till att täcka in så många situationer som möjligt kan i och för 

sig godtas, men det finns en gräns för vad som är en bred effektiv lagstiftning 

med avskräckande effekt och vad som är en vag och otillämplig sådan. Det 

verkar vara fråga om en intresseavvägning mellan att å ena sidan skapa en regel 

som är applicerbar på största möjliga antal situationer genom att inte vara så 

specifik eller konkret, och att å andra sidan vara tillräckligt tydlig och bestämd 

att regeln går att tolka och tillämpa i enskilda och verkliga fall. I detta avseende 

verkar lagstiftaren ha lagt störst vikt vid det förstnämnda intresset. 

 

För att närmare analysera antifragmenteringsregeln och undersöka om den är 

korrekt och lämpligt utformad för att lösa det åsyftade problemet, ska varje 

rekvisit i bestämmelsen brytas loss och kommenteras var för sig. 

5.2 Stadigvarande plats för affärsverksamhet 

Det framgår av avtalstexten att undantaget i artikel 5 (4) inte ska tillämpas på en 

stadigvarande plats för affärsverksamhet som används eller upprätthålls av ett 
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företag om samma företag eller ett närstående företag bedriver verksamhet på 

samma ställe eller på ett annat ställe i samma stat. Detta första rekvisit är obliga-

toriskt för artikelns tillämplighet. Således kan artikeln inte tillämpas om detta 

rekvisit inte är uppfyllt. Med stadigvarande plats för affärsverksamhet avses 

huvudregeln för fast driftställe, alltså en plats för företagets verksamhet enligt 

artikel 5 (1). Detta rekvisit torde tolkas extensivt och omfatta många olika kon-

stellationer. Att rekvisitet även ska anses uppfyllt om ett närstående företag 

bedriver verksamhet på platsen eller i staten, motiveras av att regeln annars 

skulle vara väldigt enkel att undgå genom att bara använda sig av ett mellanlig-

gande bolag för att uppnå samma resultat.  

 

Att verksamheten ska bedrivas från en stadigvarande affärsplats motiveras av 

två viktiga faktorer ur ett politiskt perspektiv.158 Dels säkerhet för både skatte-

betalare och skattemyndigheter och dels verkställbarhet.159 Med säkerhet avses 

förutsebarhet, rättssäkerhet och jämställdhet.160 Med verkställbarhet menas att 

skattemyndigheterna i staten för det fasta driftstället effektivt ska kunna be-

skatta företaget.161 Enligt doktrin är konceptet fast driftställe den minsta grad av 

närvaro som effektivt kan beskattas och att det i praktiken behövs någon form 

av fast närvaro innan faktiskt beskattning.162 

 

Vad gäller ett företags plats omfattas sådan lokal, anordning eller anläggning 

som används för att helt eller delvis bedriva företagets rörelse.163 Även lokaler 

som inte står till företagets förfogande eller som egentligen inte är nödvändig 

för företagets rörelse, kan vara en sådan plats bara om företaget förfogar över 

utrymmet.164 Huruvida företaget äger, hyr eller på annat sätt förfogar över plat-

sen, saknar betydelse och detsamma gäller även om företaget olovligen tagit en 

lokal i besittning.165 Begreppet plats ska ges en vid mening, men det ska ändå 

föreligga ett samband mellan platsen och en geografisk punkt.166 Företaget 

måste alltså förfoga över platsen. Att endast bedriva verksamhet på en plats 

medför inte per automatik att platsen är till företagets förfogande. Detta avgörs 

utifrån företagets faktiska möjlighet att använda platsen, företagets närvaro på 

platsen och de aktiviteter som det utför där.167 Platsen ska även vara stadigva-

                                                      
158 Avery Jones, John F., Permanent Establishment: Historical Evolution and Contemporary Relevance, 

Taxes without borders: report of the proceedings of the first world tax conference (Toronto 

Canadian Tax Foundation, 2000), 2001. 
159 Ibid. 
160 Ibid. 
161 Ibid. 
162 Ibid. 
163 Punkt 12 i kommentarerna till artikel B i OECD:s modellavtal 2017. 
164 Ibid. 
165 Ibid. 
166 Ibid. 
167 Ibid. 
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rande för affärsverksamheten. Den ska alltså ha en viss grad av varaktighet. 

Enligt OECD:s medlemsstaters praxis har det vid en samlad bedömning ansetts 

att en plats normalt sett inte är stadigvarande om en verksamhet bedrivits där 

under kortare tid än sex månader.168 Undantag från sexmånadersgränsen kan 

dock göras om verksamheten är av återkommande slag.169 I sådant fall beräknas 

de perioder under vilken platsen används för verksamhet ihop.170 Tillfälliga 

avbrott i affärsverksamheten innebär emellertid inte att ett fast driftställe upp-

hör, utan i sådant fall görs en bedömning grundat på avbrottens längd, antal 

och dess skäl.171 

 

Detta rekvisit torde vara relativt tydligt. En extensiv tolkning av rekvisitet sta-

digvarande plats för affärsverksamhet verkar vara befogad då syftet med ut-

formningen förmodas vara att omfatta så många situationer som möjligt. 

Denna del av avtalstexten är även specificerad i kommentarer och doktrin, 

vilket underlättar förståelsen av begreppen. Det kan också bero på att koncep-

tet använts och tillämpats under en längre tid som materialet hunnit växa fram. 

Denna del av bestämmelsen torde hur som helst inte framkalla några problem 

inom ramen för denna uppsats. 

5.3 Verksamhet på samma ställe eller i samma stat 

Antifragmenteringsregeln ska tillämpas om samma företag eller närstående 

företag bedriver verksamhet på samma ställe eller på ett annat ställe i samma 

stat. Med samma ställe avses naturligtvis i samma lokal, anordning eller annan 

plats för verksamheten. Begreppet i samma stat utvidgar bestämmelsen ytterli-

gare och anvisar att företag inte heller får fragmentera sin verksamhet mellan 

flera olika platser i samma stat. Annars hade det varit enkelt att undgå regeln 

och ändå omfattas av undantaget i 5 (4) genom att istället bedriva verksamheten 

på flera olika närliggande platser. Som tidigare skrivet måste åtminstone en av 

dessa platser dock utgöra ett fast driftställe, eller så måste kombinationen av 

aktiviteterna gå utöver vad som endast är förberedande eller biträdande. Detta 

rekvisit är naturligtvis obligatoriskt och måste uppfyllas för att artikeln ska vara 

tillämplig. 

 

Denna del av bestämmelsen kan ge upphov till bekymmer vad gäller begreppet 

verksamhet. Vad för slags aktiviteter utgör en verksamhet och i hur stor om-

fattning? Troligtvis uppnås tröskeln för verksamhet tämligen tidigt utan att 

ställa krav på art eller varaktighet. Även denna del av bestämmelsen torde där-

                                                      
168 Ibid. 
169 Ibid. 
170 Ibid. 
171 Ibid. 
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för tolkas extensivt för att rymma så många situationer som möjligt för att 

uppnå BEPS-projektets syfte. 

5.4 A) Platsen utgör ett fast driftställe för företaget 

I stycke a) framgår att någon av platserna måste utgöra ett fast driftställe för 

företaget eller det närstående företaget enligt bestämmelserna i artikel 5. Detta 

rekvisit motiveras troligtvis av att det måste visas att det rör sig om just verk-

samhetsfragmentering, att man delat upp en sammanhängande affärsverksam-

het och att det inte bara är fråga om flera mindre sidoverksamheter som till-

sammans inte skulle uppnå tröskeln för ett fast driftställe. Det förmodas bero 

på att det vore orimligt att allokera vinst till en sidoverksamhet som inte bidrar 

till vinstgenereringen, då syftet med BEPS-projektet är att föra beskattningen 

närmare dit vinsten genereras. Således ska sådan typ av verksamhet inte beskatt-

tas i källstaten. Det kan även antas att sidoverksamhet inte omfattas av affärs-

fragmentering då det inte finns skäl att skatteplanera en verksamhet som enbart 

är av förberedande eller biträdande art. Affärsfragmentering sker snarare av 

företagets kärnverksamhet. Det verkar helt enkelt som att detta rekvisit är ett 

sätt att fastslå en nedre tröskel för antifragmenteringsregeln. Rekvisitet i stycke 

a) är dock alternativt med nästa stycke b), då bara det ena behöver uppfyllas för 

att regeln ska vara tillämplig.  

5.5 B) Kombinationen av verksamheten inte är av 
förberedande eller biträdande karaktär 

I stycke b) framgår det rekvisit som är alternativt med rekvisitet i stycke a). 

Således räcker det att det ena rekvisitet uppfylls för att artikeln ska vara tillämp-

lig, förutsatt att övriga obligatoriska rekvisit redan är uppfyllda. Stycke b) fram-

håller att den övergripande verksamhet som härrör från kombinationen av 

verksamheten som bedrivs av de två företagen på samma plats, eller av samma 

företag eller närstående företag på de två platserna, inte är av förberedande eller 

biträdande karaktär. Detta är ett tydligt klargörande på det faktum att företag 

inte längre får dela upp en affärsverksamhet i flera olika delar endast för att 

undgå definitionen fast driftställe. Enbart olika sidofunktioner eller andra aktivi-

teter som inte ingår i företagets kärnverksamhet, bör inte källbeskattas då det 

skulle strida mot BEPS-projektets syfte om att hänföra beskattningen närmare 

vinstgenereringen. Att en uppdelning av ett företags verksamhet till flera 

mindre delar skulle medföra att företaget kunde välja att inte beskattas i källsta-

ten, utan att istället välja en förmånligare beskattning i hemviststaten, medan ett 

motsvarande företag som utför jämförbara aktiviteter inte skulle ha den möjlig-

heten, skulle leda till en tydlig ojämlikhet och orättvisa mellan företag. Det 
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skulle även skapa en obalans i och med att inkomster av näringsverksamhet inte 

skulle beskattas där de genereras. Det kan även motiveras av fiskala syften i och 

med att källstater riskerar att gå miste om enorma skatteintäkter då företag 

skulle ges möjligheten att istället beskattas i en annan stat. Detta skulle med 

största sannolikhet leda till ökad skatteplanering hos företag. Dessutom skulle 

multinationella företag få en enorm fördel gentemot mindre inhemska företag. 

Detta är en olikbehandling som inte är önskvärd i samhället. Detta rekvisit 

säkerställer därför att sådana grundläggande principer inte ska kunna kringgås. 

 

Detta rekvisit visar tydligt på hur fragmentering av affärsverksamheter har gått 

till. Att dessa sorters handlingar numera omfattas av begreppet fast driftställe 

och därmed förhindrar företag från att kringgå fasta driftställen, är en logisk 

följd av BEPS-projektets sjunde åtgärdspunkt. Detta torde därför vara en nyck-

el till det problem som BEPS-projektet avser att lösa. Trots att begreppen för-

beredande och biträdande förtydligas något i doktrin enligt ovan, råder en viss 

oklarhet kring begreppen då gränsdragningsproblematik kan förekomma. En 

typ av aktivitet som för ett företag skulle anses som biträdande, skulle för ett 

annat företag kunna vara en del av dess kärnverksamhet. Därför kan det inte 

förtecknas en uttömmande lista på sådana aktiviteter, utan istället krävs en be-

dömning i varje enskilt fall. Men som med alla generella regler som kräver en 

bedömning utifrån omständigheterna i varje enskilt fall, försvåras tillämpningen 

av bestämmelsen då den blir svårare att förutse och tillämpa konsekvent. Detta 

riskerar att leda till en olikbehandling som bygger på olika skattemyndigheters 

och domstolars godtycklighet och subjektiva bedömningar, vilket riskerar att 

hota rättssäkerheten i samhället. Samtidigt är emellertid en sådan formulering 

rättfärdigad av det faktum att företags strukturer ser olika ut världen över, samt 

att regeln vore väldigt enkelt att kringgå i fall det skulle finnas en uttömmande 

lista på sådana aktiviteter. Detta är en intresseavvägning som omöjligen kan gå 

hand i hand.  

 

Det gäller helt enkelt att välja vilket av alternativen man allra helst vill uppnå. I 

detta fall är det ju fråga om en internationell överenskommelse som ska tilläm-

pas av en mängd olika länder världen över med varierande förutsättningar och 

rättssystem, varvid målet förmodas vara att skapa en så bred tillämpningsgrad 

som möjligt, istället för att vara fullständigt rättssäker. Rättssäkerheten är dock 

en stor fråga som kommer att återkomma för vidare analys nedan. 

5.6 Kompletterande funktioner i en sammanhängande 
affärsverksamhet 

Det sista rekvisitet torde vara ett övergripande och obligatoriskt sådant, som 

förutsätts vara uppfyllt för att artikeln ska vara tillämplig. Artikeln faller i sin 
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helhet om detta rekvisit inte uppfylls. Rekvisitet förutsätter att de verksamheter 

som företagen utför på samma plats eller av samma företag eller närstående 

företag på olika platser, utgör kompletterande funktioner som ingår i en sam-

manhängande affärsverksamhet. Detta ytterst viktiga rekvisit förtydligar att de 

olika aktiviteter som utförs måste komplettera varandra och vara del av samma 

affärsverksamhet. Det betyder att om ett företag skulle bedriva en verksamhet 

på en plats i en stat och samtidigt utföra en annan aktivitet på samma plats eller 

på en annan plats i samma stat, krävs att de är del av en sammanhängande af-

färsverksamhet för att bestämmelsen ska vara tillämplig. Detta presumeras att 

ytterligare förtydliga att det är just verksamhetsfragmentering som åsyftas att 

förhindras, eftersom det annars inte skulle vara en sammanhängande affärs-

verksamhet. Skulle man inte ha fragmenterat verksamheten, utan bara bedriver 

olika slags verksamheter på olika håll i en stat, kompletterar ju inte funktionerna 

varandra och tillhör inte heller en sammanhängande affärsverksamhet och ska 

som en logiskt följd inte utgöra ett fast driftställe tillsammans, av bara den an-

ledningen. Rekvisitet är således ett tydligt konstaterande av att fragmentering av 

en sammanhängande affärsverksamhet kommer att utgöra ett fast driftställe och 

beskattas i källstaten.  

 

Det sägs inte så mycket i kommentarerna, utkasten eller i tilläggsmaterialet om 

hur funktioner kompletterar varandra och begreppet sammanhängande affärs-

verksamhet definieras inte, men troligtvis ska dessa begrepp tolkas tämligen 

extensivt och föregås av adekvata och praktiskt rimliga tolkningar av vad som 

logiskt är korrekt. Vad detta egentligen innebär är dock en fråga som förblir 

obesvarad. Om de olika verksamheterna är i direkt eller indirekt samma uppåt- 

eller nedåtliggande alternativt sidoliggande led av affärsverksamhet är de natur-

ligtvis att anses som kompletterande funktioner i en sammanhängande affärs-

verksamhet. Gränsdragningen kan emellertid bli svårare när det rör sig om digi-

tala eller sömlösa koncernstrukturer i ett modernt samhälle. 

 

Konceptet fast driftställe torde vara det viktigaste tröskelvärdet för en källstats 

beskattningsrätt av företags affärsvinster. Dess betydelse antyds i och med att 

begreppet är det enda, förutom ”hemvist”, som har tillägnats en hel artikel i 

modellavtalet. Trots att det finns andra tröskelkrav för särskilda typer av före-

tagsvinster i modellavtalet, är tröskelvärdet för fast driftställe det som oftast är 

tillämpligt.172 

 

Detta rekvisit torde vara det otydligaste och kan fyllas med både uppskattningar 

och avvägningar. Vilka verksamheter som anses komplettera varandra torde 

vederbörande kunna argumentera både för och emot i varje situation. Det ver-

kar vara enkelt att hitta skäl till att olika funktioner kompletterar varandra, men 

också till att de är självständiga från varandra, beroende på vilket resultat man 

                                                      
172 GTTC on Article 5, senast reviderad 1 oktober 2018. 
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ämnar att uppnå. Denna avvägning lämnar ett tämligen stort utrymme för sub-

jektivitet och godtycklighet som skapar osäkerhet kring rekvisitet.  

 

Vid osäkerhet kring ett rekvisit försvåras både dess förutsebarhet och legitimi-

tet, då bestämmelsen blir svår att tolka och tillämpa. Det riskerar även att leda 

till en olikbehandling mellan olika situationer och skattesubjekt, vilket naturligt-

vis inte är en önskad effekt. Men är det en ofrånkomlig effekt? Det torde kunna 

finnas smidigare formuleringar som inte hade varit lika svårtillämpliga och pro-

blematiska. Att exempelvis ändra avtalstexten till ”funktioner beroende av 

varandra” skulle kanske göra rekvisitet lättare att applicera i en verklig situation 

än nuvarande formulering ”kompletterande funktioner”. Dock skulle behövas 

förtydliga att funktionerna i så fall inte nödvändigtvis behöver bero på varandra 

utan att det räcker att den ena funktionen ska vara beroende av den andra i 

något avseende. Ett annat mindre ingripande alternativ skulle kunna vara att 

förtydliga bestämmelsens innebörd i kommentarerna genom att förklara mer 

specifikt vad som anses vara kompletterande funktioner i en sammanhängande 

verksamhet. Den nuvarande formuleringen verkar ge företag utrymme att 

kringgå rekvisitet genom att kunna hävda att en uppdelning av funktionerna är 

motiverad av att de olika verksamheterna inte kompletterar varande alternativt 

inte tillhör en sammanhängande verksamhet.  

 

Många experter som kommenterat GTTC har föreslagit att konceptet fast drift-

ställe lämpar sig för traditionella företag typiska för 1800 till slutet av 1900-tal, 

så som tillverkning och detaljhandel.173 Men att konceptet inte längre är lämpligt 

för den samtid vi lever i idag, på grund av att samhällsekonomin främst bygger 

på digitala varor och tjänster.174 Denna typ av åsikt är emellertid något vilsele-

dande eftersom den enbart fokuserar på en del av definitionen fast driftställe. 

Men tanken är ändå värd att ta upp då den problematiserar hela konceptet fast 

driftställe på ett realistiskt och rationellt sätt. 

5.7 Antifragmenteringsregelns utformning 

Förutom BEPS-projektets utstakade syften med antifragmenteringsregeln kan 

det även antas finnas fiskala motiv bakom dess tillkomst i och med strävan efter 

beskattning i källstaten. Bestämmelsen är en tydlig markering mot affärsfrag-

mentering och förefaller vara drastisk för att vara en helt ny regel. Det har an-

                                                      
173 Se bland annat Doernberg, Richard & Hinnekens, Luc, Electronic Commerce and International 

Taxation, Kluwer Law International, 1999; Doernberg, Richard, Hinnekens, Luc, Hellerstein, 

Walter & Li, Jinyan, Electronic Commerce and Multijurisdictional Taxation, Kluwer Law International, 

2001; Li, Jinyan, International Taxation in the Age of Electronic Commerce: A Comparative Study, IBFD, 

2003 och Li, Jiny, Protecting the Tax Base in the Digital Economy, in United Nations Handbook on Selected 

Issues in Protecting the Tax Base of Developing Countries, 2 u., United Nations, 2017. 
174 Ibid. 
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tytts vara vanligt att implementera mildare formulerade bestämmelser som äm-

nar att motsvara en ny inställning eller attityd hos lagstiftaren eller av samhället, 

bestämmelser som avser att sakta ändra skattebetalares beteende, utan att vara 

allt för stringent. Antifragmenteringsregeln är emellertid mer drastisk och 

kommer att ge stor direkt effekt för väldigt många företag, särskilt för multinat-

ionella koncerner. Skatteexperter har ansett den bördan bli oproportionerligt 

stor.175 Däremot torde anledningen kunna tänkas vara att lagstiftaren vill att 

bestämmelsen ska ha en tydligt avskräckande effekt för skattebetalare och där-

med ge större verkan och tydligare resultat. 

 

Som redan nämnt måste den nya punkten 4.1 implementeras i bilaterala skatte-

avtal, alternativt i MLI:n för att bli aktiv. Dessutom måste intern lagstiftning 

modifieras för att motsvara denna förändring. Länderna som är anslutna till 

OECD har gjort en överenskommelse om att följa de avtal och rapporter som 

arbetet utmynnar i, så som modellavtalet och åtgärdspunkterna. Staterna går 

därmed med på att implementera dessa regler och standarder, och tillse att dess 

interna rätt inte strider mot dessa. Däremot är det inte sanktionerat att strida 

mot detta. Med det resonemanget i åtanke är det kanske rättfärdigat att formu-

lera en hårdare avtalstext, för att tydligare få fram vissa handlingssätt hos skat-

tebetalare. 

 

Även om avtalstexten i punkten 4.1 kan upplevas som hård i sin innebörd, är 

den dock formulerad både vagt och otydligt. Bestämmelsen består av många 

begrepp som inte definieras, vilket leder till svårigheter i tillämpningen av re-

geln. Dessvärre är också modellavtalets kommentarer och tilläggsmaterial vaga 

och odetaljerade, något som försvårar situationen ytterligare. Om ingen vägled-

ning finns kring hur man tillämpar en regel, riskerar dess effektivitet att häm-

mas. Det leder även till en oförutsebarhet för både skattebetalare och rättski-

pare, vilket hotar rättssäkerheten.  

 

En annan svårighet uppkommer ur ett legalitetsperspektiv, i och med de osäkra 

begreppen. Det torde också verka omöjligt att uppnå en konsekvent rättstill-

lämpning och likabehandling när avtalstexten och förarbetena är så obestämda. 

Detta riskerar att leda till en godtycklighet och olikbehandling som också hotar 

rättssäkerheten. Enda sättet att i nuläget uppnå tydlighet och likabehandling, 

utan att modifiera nuvarande material, är att allt eftersom utforma praxis som 

vägledning. Men det tar tid, särskilt om en enhetlig och prejudicerande praxis 

ska utarbetas som kan ligga till grund för vidare rättstillämpning. Istället bör 

OECD arbeta fram mer detaljerad, definierad och tydlig vägledning i modellav-

talets kommentarer samt i tilläggsmaterialet. Mycket av materialet bakom anti-

fragmenteringsregeln innehåller bara en annan version av den skrivna avtalstex-

ten samt upprepningar av exempel. Detta ger inte tillräcklig vägledning av hur 

                                                      
175 Ibid. 
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den ska tillämpas och användas. Istället borde detta material gå in djupare på 

olika begrepp och förtydliga bestämmelsens innebörd.  

 

Att bestämmelsen och dess tilläggsmaterial är vagt och odefinierat kan emeller-

tid vara en naturlig följd av det faktum att det rör sig om en internationell av-

talstext som ska kunna tillämpas i en mängd olika länder med varierande rätts-

väsenden. Av den anledningen kan det istället nästintill ses som en bedrift att 

antifragmenteringsregeln har kommit till stånd överhuvudtaget. Att utforma en 

avtalstext som ska kunna tillämpas i varierande situationer över hela världen, 

gör det svårt att formulera en konkret, tydlig och definierad text som kan appli-

ceras i alla olika länder och i skiftande rättssystem. Detta är en stor utmaning 

för OECD som innebär en avvägning mellan rättssäkerhet och tillämplighet, då 

båda spörsmålen torde vara svårt att uppnå samtidigt. Utmaningen blir därför 

att hitta en adekvat balans mellan dessa två.   

 

Att den nuvarande bestämmelsen hotar rättssäkerheten är oroande, då den är 

grundläggande för ett fungerande, rättssäkert och effektivt samhälle. För att 

åtgärda detta bör avtalstexten alternativt kommentarerna och tilläggsmaterialet 

förtydligas och bearbetas för att uppfylla kraven på legalitet, förutsebarhet och 

likabehandling. Dock inte så detaljerat att det skadar regelns tillämplighet eller 

så konkret att skattebetalare kan arbeta runt regeln. 

5.8 Abstrakta problem 

Det har redan konstaterats att regeln är vag och odetaljerad, med samtidigt bred 

och vidsträckt. Med tanke på att antifragmenteringsregeln är en ny bestäm-

melse, finns som redan nämnt begränsat med material kring dess effekt och 

följder. Det kan därför vara intressant att granska en annan bestämmelse med 

liknande karaktär, som tillämpats och prövats under en längre tid, för att se hur 

en sådan regel fungerat i praktiken, för att sedan dra paralleller till denna analys. 

En liknande bestämmelse, som återfinns i BEPS-projektets sjätte åtgärdspunkt, 

är ”the principal purpose test” (PPT).176  

 

PPT:n innebär i korthet att ett visst arrangemang eller en viss transaktion som 

direkt eller indirekt lett till en skatteförmån, inte är tillåten om det är rimligt att 

dra slutsatsen att skatteförmånen var ett av de främsta syftena med det aktuella 

arrangemanget eller den aktuella transaktionen, utifrån alla ifrågavarande rele-

vanta omständigheter i det enskilda fallet.177 Enligt doktrin är denna regel både 

bred och vag.178 En bestämmelse anses enligt doktrin vara vag när den lämnar 

                                                      
176 BEPS Action 6: Final Report 2015, se även artikel 7 i MLI:n. 
177 Ibid. 
178 Cunha, Rita C., BEPS Action 6: Uncertainty in the PPT rule, Global Taxation, Vol. 1, 2016, s. 189. 
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utrymme för uppskattning och mer än en rimlig tolkning i och med att den inte 

definieras.179 I princip kan ingen skatt tas ut utan att det stadgas i lag, vilken inte 

får strida mot de grundläggande principer som rättsstater bygger på, bland an-

nat rättsstatsprincipen, som syftar till att säkerställa lagars bestämdhet vad gäller 

tillämpning och genomförande.180 Bestämmelsen har fått stor kritik för dess 

otydlighet och därmed mött svårigheter i dess tillämpning.181 Däremot verkar 

det vara otvivelaktigt att en sådan missbruksregel borde finnas i skatteavtal.182 

Inte bara för att det är önskvärt, utan dessutom absolut nödvändigt för att un-

danröja bekymmer om eventuella åsidosättanden av skatteavtal vid förekom-

mande interna missbruksregler.183 En missbruksregel i skatteavtal är alltså ett 

sorts skydd mot användande av interna missbruksregler. Sådana regler bör 

emellertid inte vara godtyckliga eller vaga och stämma överens med principer 

om rättvisa, likabehandling och säkerhet i beskattningen.184 Det är omdiskuterat 

huruvida PPT:n skulle vara en sådan bestämmelse.185  

 

I många rättsväsenden stadgas att skattemyndigheterna inte får agera godtyck-

ligt eller nyckfullt.186 Varje handling ska baseras på gedigna och vedertagna prin-

ciper.187 Problemet med en så odetaljerad bestämmelse, som PPT:n och anti-

fragmenteringsregeln som innehåller odefinierade begrepp utan vägledning eller 

tolkningsmaterial, är att det blir en osäkerhet kring reglernas tillämplighet. Vem 

bestämmer innebörden av de odefinierade begreppen? Vem ska fylla ut luck-

orna? Till vems för- respektive nackdel ska tolkningen göras? I praktiken torde 

det inte bli till skattebetalarens fördel, då tolkningen i slutändan kommer att 

göras av skattemyndigheter eller domstolar. Detta är några av de frågeställning-

ar som gör dessa sorters regler breda och osäkra och ger skattemyndigheterna i 

princip fria händer att tillämpa sådana regler. Några forskare har till och med 

förutspått att skattemyndigheter av given anledning kommer att spela en kvasi-

lagstiftande funktion inom en nära framtid, vilket torde kunna leda till ännu 

större osäkerhet och mindre förutsebarhet.188 Att PPT:n är en bestämmelse som 

skulle kunna vara i konflikt med rättssäkerheten är inte en ovanlig åsikt.189  

 

                                                      
179 Ibid. 
180 Goel, Ashish, Does the Principle Purpose Test (PPT) throw tax certainty to the winds?, Kluwer Interna-

tional Tax, 2019. 
181 Ibid. 
182 Ibid. 
183 Ibid. 
184 Ibid. 
185 Ibid. 
186 Ibid. 
187 Ibid. 
188 Ibid. 
189 Ibid. 
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I doktrin kritiseras PPT:n för att inte vara tillräckligt tydlig, exakt eller förutse-

bar för att samstämma med principerna om rättssäkerhet.190 Detta torde kunna 

leda till att dess giltighet i viss utsträckning kan bli rättsligt utmanad. Rättssä-

kerheten är ett återkommande problem vad gäller skatteflyktsregler.191 Principen 

stadgades dessutom i BEPS-projektet som en av de centrala pelarna i BEPS-

projektet.192 Med rättssäkerhet avses enligt BEPS-projektet att regler ska vara 

tillräckligt tydliga, exakta och förutsebara för skattebetalare och enkla att tolka 

och tillämpa konsekvent för skattemyndigheter och rättskipare.193 Å ena sidan 

torde det vara önskvärt att skattemyndigheter bedömer skattebetalare i enlighet 

med tydliga, precisa och förutsebara regler. Detta skulle utesluta vaga regler och 

godtycklighet, i och med att tjänstemäns ansvar på skattemyndigheter skulle 

sträcka sig utöver att bara applicera och tillämpa en viss regel, utan även att 

bedöma och värdera varje enskild situation. Detta torde dock kunna riskera att 

leda till en inkonsekvens och olik behandling mellan olika situationer, då regelns 

tillämplighet inte kan hindras från att bli subjektiv och godtycklig. Å andra si-

dan verkar skatteflyktsregler vanligtvis förefalla relativt vaga och tilldelar en 

oinskränkt auktoritet till skattemyndigheterna. Somliga hävdar till och med att 

en viss obestämdhet och vaghet är nödvändig för att effektivt kunna förhindra 

skatteundandragande och skatteplanering eftersom klara, exakta och förutse-

bara regler är lättare att kringgå.194 Om det skulle finnas tydliga kriterier i regeln 

på ett uttömmande sätt, skulle det bli lättare för skattebetalare att utforma stra-

tegier för att undvika regeln och således undandra sig skatt.195 Enligt doktrin 

hävdas även att många regeringar misslyckas med att eliminera (eller till och 

med minska) skatteundandragande genom att endast tillämpa specifika skatte-

flyktsregler och inte några generella skatteflyktsregler.196 Eftersom antifragmen-

teringsregeln och PPT:n har liknande karaktär, är dessa problem och argument 

likväl gångbara inom ramen för detta arbete. 

 

Specifika skatteflyktsregler tar sikte på ett avgränsat omfång transaktioner eller 

strategier, men kan av den anledningen inte samtidigt motverka och förhindra 

skatteflykt och skatteplanering i allmänhet. Detta innebär emellertid inte att en 

regel måste vara otydlig och vag för att uppfylla det. För samtidigt som en be-

stämmelse ska vara allmänt utformad och brett tillämplig, torde den samtidigt 

vara förutsebar och konsekvent för att vara rättssäker.197 Däremot tror många 

forskare att gällande skattesystem och skatteregler kommer att bli allt mer otyd-

                                                      
190 Cunha, Rita C., BEPS Action 6: Uncertainty in the PPT rule, Global Taxation, Vol. 1, 2016, s. 186. 
191 Ibid. 
192 BEPS Action Plan, 2013, s. 14. Se även OECD:s Update on Tax Certainty, 2018. 
193 Ibid. 
194 Cunha, Rita C., BEPS Action 6: Uncertainty in the PPT rule, Global Taxation, Vol. 1, 2016, s. 186. 
195 Ibid. 
196 Ibid. 
197 Ibid., s. 187. 
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liga och allmänna, vilket kommer att kräva att skattebetalare noggrant måste 

planera sin verksamhet för att inte bryta mot gällande skatteregler.198 

5.9 Bestämmelsen i praktiken 

För att förstå hur den nya antifragmenteringsregeln fungerar i praktiken ska den 

även undersökas i kombination med de andra bestämmelserna under artikel 5, i 

syfte att undersöka om regeln kommer att orsaka några problem eller risker. 

 

Eftersom 5 (1) endast stadgar huvudregeln för vad som utgör ett fast driftställe, 

torde det inte vara någon konflikt mellan dessa bestämmelser. 5 (2) förklarar 

och exemplifierar vad som kan utgöra ett stadigvarande driftställe, vilket inte 

heller kolliderar med den nya 5 (4.1). Även 5 (3) är av förklarande karaktär och 

skapar inte heller några problem. Inte heller påverkar 5 (4.1) innehållet i dessa 

bestämmelser då de har olika syften. Artikel 5 (4) påverkas delvis av den nya 

bestämmelsen. 5 (4) stadgar undantag från en stadigvarande plats att utgöra ett 

fast driftställe. Eftersom 5 (4.1) utgör ett komplement till undantagsregeln, 

påverkar den inte innehållet som sådant, men i praktiken kommer den att på-

verka undantagsregelns utgång. Punkt 4 undantar som nämnt vissa aktioner och 

strategier som inte når upp till tröskeln om att utgöra fasta driftställen. Punkten 

4.1 fungerar sedan som en sänkning av tröskeln, som medför att vissa av dessa 

verksamheter ändå omfattas, trots att de kan räknas in under undantagen i 

punkt 4. På så sätt kommer antifragmenteringsregeln att påverka det praktiska 

resultatet, men inte själva tillämpningen av punkt 4. Agentreglerna i punkterna 

5-6 påverkas inte heller av den nya punkten 4.1. Inte heller tillämpningen av 

punkt 7 har med punkt 4.1 att göra. Punkt 8 är en definition av närstående 

företag, som uttrycks i punkt 4.1. Antifragmenteringsregeln påverkar därför inte 

punkt 8 som sådan, men bestämmelserna torde vara beroende av varandra för 

att kunna tillämpas.  

 

Trots att antifragmenteringsregeln torde bli svår att tillämpa i varje enskilt fall, 

hade den i många situationer kanske inte gått att tillämpa överhuvudtaget, om 

den hade varit mer detaljerad och konkret. På så sätt hade avtalstexten inte haft 

ett lika stort spann av situationer som den är applicerbar på. Av den anledning-

en kan det argumenteras för att det är nödvändigt att ha en vagt formulerad 

avtalstext. Men var går gränsen? Hur vag får en bestämmelse bli bara för att 

kunna vara brett tillämpbar? Regeln kan ju inte formuleras hur svagt som helst, 

då den tappar sitt värde. Att ha en internationell avtalstext innebärande att skat-

teflykt är olagligt, utan att definiera något vidare, skulle leda till att den visserli-

gen skulle kunna tillämpas på i princip alla fall av tvivelaktiga skatteåtgärder 

men samtidigt inte kunna tillämpas på något enskilt fall då det inte bestäms vad 

                                                      
198 Ibid., s. 189. 



 50 

 

 

 

som avses med skatteflykt. Det kan inte undgås att se likheter med detta pro-

blem i antifragmenteringsregelns utformning i sin nuvarande form, dock i 

mindre proportion. 

 

Den nya bestämmelsen slår som tidigare skrivet hårt mot multinationella kon-

cerner och andra multinationella företag med åtskilliga etableringsställen. Anti-

fragmenteringsregeln kan även ha stor effekt på sådana företag som tidigare 

kunnat välja att beskatta inkomst som härrör från det fasta driftstället i hemvist-

staten, men som nu måste beskattas i källstaten. Detta är emellertid en önskad 

effekt, som arbetats fram i BEPS-projektets sjunde åtgärdspunkt. Eftersom 

bestämmelsen slår hårt mot just företag som sysslar med gränsöverskridande 

etablering, skulle det kunna tänkas att den nya regeln riskerar att hota de grund-

läggande friheterna om etablering och rörelse mellan medlemsstater, bland 

annat stadgat av EU. Att försvåra för gränsöverskridande etablering och rörelse 

för internationella företag är inte en önskad effekt, men något som ibland inte 

kan undvikas vid en lösning av stora samhällsproblem. OECD förmodas helt 

enkelt ha ansett detta vara adekvat i proportion till de större syften som be-

stämmelsen åsyftar att ta itu med och att de nackdelar som regeln innebär är en 

oundviklig konsekvens av att lösa det problemet.  

5.10 Bestämmelsens effektivitet 

Som nämnt i det inledande kapitlet kan begreppet effektivitet ha varierande 

innebörd. Det konstaterades vidare att effektivitet i detta sammanhang skulle 

bestämmas som att en regel är förutsebar, tillämpbar, konsekvent och att den 

uppfyller det syfte som stadgats i BEPS-projektet. För att återkoppla huruvida 

antifragmenteringsregeln uppfyller dessa kriterier för effektivitet, ska varje rek-

visit bedömas var för sig.  

 

Vad gäller regelns förutsebarhet har det kunnat antydas vissa brister i regeln 

utformning. Eftersom bestämmelsen är formulerad på ett allmänt sätt med vida 

begrepp som inte definieras, kan det vara svårt för skattebetalare att kunna 

förutse i vilka situationer regeln kommer att appliceras på. Särskilt då regeln är 

ny och det finns begränsat med material kring den. Även kommentarerna i 

modellavtalet och tilläggsmaterialet till regeln är otydligt, vilket ju inte heller är 

till fördel för regelns förutsebarhet. Enligt doktrin riskerar obestämda regler att 

minska förutsebarheten, vilket blir en påtaglig konsekvens för de som har reg-

lerna att ta i beaktande innan de ingår rättshandlingar, alltså skattebetalarna.199 

Men även för skattemyndigheterna försvåras arbetet då det blir svårare att ange 

vad som är rätt och fel, samt när regeln är tillämplig eller inte.200 Detta i sin tur 

                                                      
199 Hultqvist, Anders, Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, Skattenytt, nr 10, 2016, s. 742. 
200 Ibid. 
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kan ge upphov till allt fler skatteprocesser vilket sedan drabbar domstolarna.201 

Det betyder ekonomiska konsekvenser för samhället, dels då osäkerheten 

hämmar både affärer och dispositioner och dels då det kostar stora summor att 

föra alla de skatteprocesser som oklarheterna orsakar.202 Eftersom regeln är ny 

kan det ta flera år innan det kommer prejudicerande domar och dylikt tolk-

ningsmaterial. Detta är en svårighet vad gäller nya regler, och i synnerhet gene-

rella skatteflyktsregler. Därför kan det tyckas vara särskilt viktigt med ett omfat-

tande vägledande material tillhörande den aktuella regeln.  

 

En allt för otydlig regel kan även riskera att bli svår att tillämpa i praktiken då 

den är för diffus för att passa in i en faktisk situation, alternativt att skattemyn-

digheter och domstolar drar sig för att tillämpa en regel som de är ovissa om 

hur den ska tolkas. Antifragmenteringsregeln må vara bred, men så vid att den 

inte går att förstå eller applicera i praktiken torde den inte vara. Av den anled-

ningen verkar kravet på tillämplighet som sådant kunna uppfyllas. Däremot 

uppnås troligtvis inte en effektiv tillämpning av bestämmelsen. 

 

Kriteriet på att regeln ska tillämpas konsekvent torde kunna bli ytterligare ett 

problem. Att lagar och regler ska tillämpas konsekvent är en förutsättning för 

ett rättssäkert samhälle och det skulle innebära en olikbehandling av skattebeta-

lare att inte tillämpa en bestämmelse konsekvent och på lika sätt i jämförbara 

situationer.203 Regeln skulle dels bli svår för skattebetalare att förutse och dels 

leda till en orättvisa, samtidigt som samhället där bestämmelsen tillämpas inte 

skulle kunna lita på att regeln tillämpas på ett lämpligt sätt och ha den funktion 

som den är ämnad för.204 Denna osäkerhet skulle riskera att hota rättssäkerhet-

en. 

 

Frågan om antifragmenteringsregeln uppfyller sitt syfte är det sista rekvisitet för 

en effektiv bestämmelse, inom ramen för detta arbete. Det syfte som stadgats i 

BEPS-projektet är i första hand att regeln ska förhindra företag från att frag-

mentera sin affärsverksamhet till flera olika delar för att kunna kringgå att varje 

affärsverksamheter utgör fasta driftställen, utan istället bedöms vara av enbart 

förberedande eller biträdande art. Antifragmenteringsregeln är troligtvis utfor-

mad på ett allmänt och brett sätt för att vara så täckande och tillämplig i så 

många situationer som möjligt. Detta gör att regeln i och för sig kan appliceras 

på många olika situationer, men då den är tämligen odefinierad och otydlig kan 

det uppkomma svårigheter att tillämpa den i ett verkligt enskilt fall. På så sätt 

resulterar bestämmelsen i en sorts motstridighet, i och med att den rent teore-

                                                      
201 Ibid. 
202 Ibid. 
203 The Law Society of Western Australia, Francis Burt Law Education Programme, Characteristics 

of an effective law, 2015, s. 2. 
204 Ibid., s. 3. 
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tiskt uppfyller syftet med BEPS-projektet, men att den i praktiken inte är helt 

tillämpbar. Detta faktum gör att antifragmenteringsregeln inte torde uppfylla 

BEPS-projektets andra syften om rättssäkerhet, förutsebarhet och tillämplighet. 

Dessutom finns stora brister i modellavtalets kommentarer och annat tilläggs-

material, vilket också är till nackdel för regelns effektivitet. En otydligt utfor-

mad bestämmelse hade kunnat räddas upp genom ett omfattande, detaljerat och 

vägledande hjälpmedel i form av kommentarer och tilläggsmaterial. I sådant fall 

hade lagstiftaren kunnat undgå ovan nämnda motstridighet genom att utforma 

en brett tillämpbar och allmän bestämmelse som kan appliceras på många varie-

rande fall, samtidigt som kommentarer och tilläggsmaterial var tillräckligt tydliga 

och vägledande innehållande definitioner och tolkningsmetoder för att således 

uppfylla båda BEPS-projektets syften. Nuvarande kommentarer och tilläggs-

material är emellertid i skrivande stund så pass bristfälliga att kraven på rättssä-

kerhet, förutsebarhet och tillämplighet inte torde kunna uppfyllas. För att anti-

fragmenteringsregeln ska kunna uppnå dessa parallella syften bör alltså detta 

sidomaterial omarbetas och fyllas ut. Lagstiftaren har troligtvis haft avsikt att 

utforma både avtalstexten och kommentarerna otydligt för att behålla vidden, 

men då hotas istället rättssäkerheten och därmed även regelns effektivitet. In-

tentionen torde kunna vara att låta bestämmelsen och materialet hållas generellt 

för att testa regeln i praktiken, tills den börjar användas i verkliga fall och praxis 

börjar utformas. Detta ger i så fall intrycket av att man lite för hastigt imple-

menterat den nya regeln i modellavtalet. Trots att lagstiftaren haft flera år på sig 

att utforma antifragmenteringsregeln, med omfattande kritik från olika skatte-

experter, torde dess faktiska verkningar i praktiken vara svåra att förutspå. Det 

borde emellertid inte vara för mycket begärt att kommentarerna och tilläggs-

materialet ger vägledning på skriven avtalstext och definierar diffusa lydelser. 

Denna avvägning verkar vara konstant aktuell, i synnerlighet inom skatterätt. 

En säker och tillförlitlig lösning kan därmed vara svår att finna. 

5.11 Antifragmenteringsregelns följder 

I syfte att undersöka om antifragmenteringsregeln faktiskt löser de BEPS-

problem som det är ämnad till, ska dess följer vidare utredas. Det problem som 

kan följa av att en bestämmelse är för vag, är den blir svår att greppa och följa 

för skattebetalare samt svår att tillämpa för rättskipare. Trots att kravet på till-

lämplighet torde kunna uppfyllas, är utformningen odetaljerad och kan leda till 

en oförutsebarhet som strider både mot legalitets- och rättssäkerhetsprinciper. 

Konsekvensen av detta kan i sin tur bli att regeln tillämpas felaktigt eller inte 

alls, vilket potentiellt skapar en motsägelse och inkonsekvens av bestämmelsens 

införande. Däremot är bestämmelsen ny och det kan således vara svårt för lag-

stiftaren att skapa en heltäckande detaljerad avtalstext, eftersom det torde vara 

svårt att förutse hur den kommer att verka i praktiken. Det kommer emellertid 

ta lång tid innan antifragmenteringsregeln kommer att kunna tillämpas effektivt 
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då materialet än så länge är så begränsat. Det verkar logiskt att dra slutsatsen att 

OECD borde ha lyssnat på den omfattande kritik de fått från flertalet skatte-

rättsliga institut i offentliga kommentarer. Det torde finnas många argument för 

att kommentarerna och tilläggsmaterialet borde fyllas ut och förtydligas på så-

dant sätt som dessa institut gång på gång har påstått. Om regeln alternativt dess 

tilläggsmaterial och kommentarer inte omarbetas, kommer det inte vara förrän 

prejudicerande domslut och så småningom enhetlig praxis uppstår, som regeln 

kommer att bli förutsebar och möjlig att tillämpa konsekvent. Först då kommer 

enskilda kunna avläsa genom praxis hur tidigare situationer blivit bedömda för 

att kunna förstå hur man kommer att bli bedömd i ett enskilt fall. Detta torde 

vara ett problem som åligger OECD att lösa för att uppnå BEPS-projektets 

syften. Trots att en adekvat balans kan tyckas svår att finna, är det knappast en 

omöjlighet att uppnå ett resultat som innebär en effektiv bestämmelse samtidigt 

som BEPS-projektets syften tillgodoses. 
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6 Sammanfattning och slutsatser 

Förevarande material kring antifragmenteringsregeln är väldigt begränsat. Av 

den anledningen riskeras att möta flera problem vid bestämmelsens tillämpning, 

då det finns bristfällig vägledning. Eftersom antifragmenteringsregeln syftar till 

att lösa ett tämligen stort samhällsproblem, torde avsikten med regeln vara att 

ha karaktär av en generell skatteflyktsregel som är extensivt och allmänt utfor-

mad, varvid regeln blivit både är vag och otydlig. Enligt doktrin anses en regel 

vara vag i fall den lämnar utrymme för uppskattning och mer än en rimlig tolk-

ning, vilket torde vara fallet för antifragmenteringsregeln. Det verkar handla om 

en intresseavvägning för lagstiftaren att uppnå en allmänt utformad regel som 

kan fungera i största möjliga antal situationer, men samtidigt en tillräckligt tyd-

ligt utformad regel som kan tolkas och tillämpas i verkliga, enskilda fall på ett 

konsekvent sätt.  

 

I huvudregel kan ingen skatt tas ut utan lagstöd, vilket inte får strida mot de 

grundläggande principer som är basala för rättsstater. Ett exempel på en princip 

som måste upprätthållas är rättsstatsprincipen, som avser att säkerställa reglers 

bestämdhet i tillämpning och genomförande. Skatteexperter verkar vara eniga 

om att antifragmenteringsregeln i skrivande stund inte uppfyller dessa krav. En 

antifragmenteringsregel är emellertid absolut nödvändig, för att undanröja be-

kymmer om eventuella åsidosättanden av skatteavtal vid interna skatteflyktsreg-

ler. Däremot bör regeln uppfylla principer om rättvisa, likabehandling och sä-

kerhet i beskattningen, och inte vara godtycklig eller vag. Det stadgas vidare i 

många rättsstater att skattemyndigheter inte får agera subjektivt och att varje 

handling ska baseras på vedertagna principer. Antifragmenteringsregeln verkar 

däremot bara kunna tillämpas genom att tolkas från fall till fall och fylla ut de 

luckor i bestämmelsen som inte definieras eller förklaras. Detta leder till en 

osäkerhet i rättstillämpningen som inte är önskvärd. Dessutom torde effekten 

av bestämmelsen bero på vem som tolkar den och utifrån vems perspektiv den 

tolkas, vilket allt som oftast torde vara skattemyndighetens och således till 

nackdel för skattebetalare. Många skatteexperter förutspår av denna anledning 

att skattemyndigheter kommer att få en kvasilagstiftande funktion inom en snar 

framtid, vilket riskerar att leda till ännu större osäkerhet och mindre förutsebar-

het. Detta skulle riskera att leda till ett rättsosäkert samhälle vilket skulle kunna 

bli förödande. 
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Rättssäkerheten är ett återkommande problem kring skatteflyktsregler. OECD 

har till och med stadgat rättssäkerheten som en central pelare inom BEPS-

projektet. OECD uttrycker i BEPS-projektet specifikt att regler ska vara till-

räckligt tydliga, exakta och förutsebara för skattebetalare samt enkla att tolka 

och tillämpa konsekvent för skattemyndigheter. Vissa experter hävdar emeller-

tid att en viss obestämdhet är nödvändig för att effektivt kunna förhindra skat-

teundandragande och skatteplanering, då exakta och förutsebara regler är lättare 

för skattebetalare att kunna kringgå genom att utforma strategier efter bestämda 

rekvisit. Dessutom har hävdats att antifragmenteringsregeln ju ska ha en av-

skräckande effekt för skattebetalare, vilket den torde ha i sin nuvarande form. 

Det har även hävdats att många regeringar misslyckas förhindra skatteundan-

dragande genom att enbart tillämpa specifika skatteflyktsregler, då generella 

skatteflyktsegler saknas. Av den anledningen är en generell skatteflyktsregel 

rättfärdigad, med förbehåll för att den i sitt nuvarande skick torde vara för vag 

för att uppfylla sitt syfte. 

 

Obestämda regler minskar förutsebarheten enligt doktrin, vilket blir en påtaglig 

konsekvens för både skattebetalare och skattemyndigheter. Detta kan resultera i 

en osäkerhet som ger upphov till allt fler skatteprocesser, vilket sedan kommer 

att drabba domstolarna och innebära stora ekonomiska konsekvenser för sam-

hället. Det kommer dessutom ta många år innan det kommer prejudicerande 

domar, praxis och tolkningsmaterial. Av den anledningen är vägledande till-

äggsmaterial och tydliga avtalstextskommentarer fundamentalt. Att regler ska 

tillämpas konsekvent är ytterligare en förutsättning för rättssäkerheten då det 

annars skulle innebära en orättvis och olik behandling av skattebetalare i jäm-

förbara situationer.  

 

Antifragmenteringsregeln är utformad på ett sådant sätt att den visserligen kan 

appliceras på en stor mängd olika situationer, vilket ju är ett av regelns syften. 

Däremot medför dess odefinierade och otydliga karaktär att det kan uppkomma 

svårigheter i dess tillämplighet i verkliga, enskilda fall. Detta kan resultera i att 

regelns avskräckande effekt förvanskas. Dessutom kan regeln i sin nuvarande 

form, i kombination med dess kommentarer och tilläggsmaterial, inte nödvän-

digtvis anses uppfylla kraven på rättssäkerhet, förutsebarhet och tillämplighet. 

Detta torde resultera i att antifragmenteringsregeln inte uppfyller syftena med 

BEPS-projektet. Regeln hade emellertid kunnat uppfylla dessa krav utan att 

ändra antifragmenteringsregeln i sig, genom att fylla ut det otydliga förevarande 

material som omger avtalstexten samt genom att förtydliga vissa begrepp. Slut-

satsen kan därmed dras att antifragmenteringsregeln i sin nuvarande form inte 

är utformad på ett korrekt och lämpligt för på ett så effektivt sätt som möjligt 

uppfylla BEPS-projektets syften. Det kan även konstateras att antifragmente-

ringsregeln endast delvis löser problemen med fragmentering av affärsverksam-

het som OECD uppmärksammat. Rent teoretiskt får den väl anses lösa pro-

blemet då den förbjuder dessa handlingar, men praktiskt finns alldeles för stora 
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risker och problem i dess tillämpning som gör att antifragmenteringsregeln inte 

torde kunna anses lösa det avsedda problemet med affärsfragmentering.  

Avvägningen mellan att behålla en bred och generell rättsregel och att en den 

samtidigt är rättssäker torde vara ett ständigt aktuellt ämne inom skatterätt, 

särskilt i skatteflyktsregler. Det kan därför vara svårt att finna en perfekt balans 

som uppfyller alla dessa krav samtidigt. Slutsatsen kan emellertid dras att det 

kan komma att ta många år innan antifragmenteringsregeln kommer att kunna 

tillämpas effektivt och samtidigt uppfylla syftena med BEPS-projektet. 
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