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1 Inledning 

1.1 Uppsatsens syfte 

År 2011 förhandlade Sverige och Schweiz fram ”ett nytt skatteavtal”
1
 som skulle ersätta 

det avtal som gällt mellan länderna sedan 1965.
2
 Avtalet med ändringar trädde i kraft 

den 5 augusti 2012.
3
  Syftet med denna uppsats är att främst se vilka materiella skillna-

der det är mellan 1965 och 2012 års avtal för att se om förändringarna kommer att med-

föra att Sverige kan undvika eller förhindra ”skatteläckage”.
4
 Det andra syftet har varit 

att analysera om 2012 års avtal hade resulterat i en annan utgång i den rättspraxis som 

finns med 1965 års avtal som utgångspunkt.   

1.2 Metod och källor 

I mitt arbete har jag använt mig av traditionell rättsdogmatisk metod, det vill säga an-

vänt mig av lagtext, förarbeten, protokoll, rättsfall och doktrin inom det relevanta områ-

det. Jag har även använt mig av andra källor som går att nå via internet, exempelvis 

skattemyndigheternas hemsidor både i Sverige och i Schweiz, för att få fram informat-

ion. Skatteavtalets avtalstext har jag tolkat och preciserat innebörden av. Jag har även 

tagit med rättsfall som har koppling till enskilda delar av skatteavalet.  För tydlighetens 

skull vill jag nämna att ordet skatteavtal idag har ersatt benämningen dubbelbeskatt-

ningsavtal, det är alltså inte fråga om två olika sorters avtal. 

1.3 Avgränsningar 

Sverige har olika skatteavtal med Schweiz. Dels det avtal som avser inkomst och för-

mögenhet dels det avtal som avser kvarlåtenskap och arv.
5
 Detta arbete kommer bara att 

behandla det skatteavtal som avser inkomst och förmögenhet och som är det man van-

ligtvis avser med begreppet skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz. 

Som utgångspunkt för mitt arbete har jag använt mig av den struktur som Organization 

for Economic Cooperation and Development
6
 (härefter OECD) har i sitt rekommende-

                                                      
1
 Egentligen ett nytt protokoll med ändringar i 1965 års skatteavtal, Prop. 2011/12:78. 

2
 SFS 1966:554. 

3
 SFS 2012:234. 

4
 Med skatteläckage menar jag att det blir en förlust av skatteintäkter pga. att tillgångar flyttas ut ur landet 

eller på grund av att avtalen medger att skatteintäkter försvinner. 
5
 Prop.1979/80:45, SFS 1985:907. 

6
 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. 
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rade modellavtal
7
 för skatteavtal mellan två stater. Anledningen till detta är att det skat-

teavtal som Sverige och Schweiz har med varandra följer det modellavtal som OECD 

har arbetat fram. Jag har valt att avgränsa mitt arbete till att behandla de avtal som finns 

mellan Sverige och Schweiz utan att jämföra och analysera utifrån OECD:s modellavtal. 

Det finns skillnader men jag kommer bara att nämna dem kort.  

 

Svensk skattelagstiftning har två metoder för att begränsa eller undvika dubbel-

beskattning av fysiska och juridiska personer då flera länder har anspråk på att beskatta 

dessa personers inkomster. Den ena metoden regleras genom avräkningslagen,
8
 den 

andra genom att tillåta omkostnadsavdrag i enighet med inkomstskattelagens regler.
9
 I 

de fall dessa lagar är mer förmånliga tillämpas de i stället för de regler som avtalats i 

skatteavtalet och i de fall skatteavtalets regler är mer fördelaktiga än vad som regleras i 

inkomstskattelagen, tillämpas reglerna i skatteavtalet. Jag kommer inte att gå in närmare 

på den svenska interna skattelagstiftningen som regleras i inkomstskattelagen eller i 

avräkningslagen om det inte behövs för att förklara innebörden i skatteavtalets artiklar.  

 

Sedan 2004 har Sverige en ny CFC-lagstiftning
10

 som innebär att svenska delägare i 

schweiziska lågbeskattade bolag kan bli beskattade i enighet med svensk CFC-

lagstiftning. Schweiz anser, tillsammans med ett antal länder, att detta strider mot skat-

teavtalet.
11

 Av utrymmesskäl kommer jag inte att behandla CFC-lagstiftningen i någon 

större utsträckning. 

1.4 Disposition 

I min uppsats har jag valt att i det andra kapitlet ge en allmän bakgrund till Sveriges 

skatteavtal med andra länder för att sedan gå in på bakgrunden till Sveriges skatteavtal 

med Schweiz. Kapitlet börjar med bakgrunden till avtalet från 1965 för att sedan ge 

bakgrunden till de revideringar som gjorts i 1965 års avtal, som ofta benämns 2012 års 

avtal. Jag har även kortfattat beskrivit det schweiziska skattesystemet.  Kapitlet avslutas 

med en beskrivning av syftet med 2012 års avtal och en kort sammanfattning. I det 

tredje kapitlet har jag kortfattat skrivit om skatteavtalens ställning, både i svensk och i 

                                                      
7
 Model tax convention on Income and on Capital. 

8
 Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt. 

9
 Inkomstskattelag (1999:1229) 16 kap. §§ 18-19. 

10
 IL kap. 39a. 

11
 Dahlberg, Mattias, Regeringsrätten och de folkrättsliga skatteavtalen, SN, 2008, s. 482. 
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schweizisk rätt, om den största skillnaden mellan 1965 och 2012 års avtal, och sedan 

presenterat vad som sägs i avtalet avseende tillämpningsområdet och i avtalet centrala 

definitioner. Det fjärde kapitlet behandlar avtalens fördelningsartiklar avseende inkomst 

och kapital och i varje enskild fördelningsartikel har jag titta på vilka skillnader det 

finns mellan grundavtalet från 1965 och det avtal som trätt ikraft 2012. Den för ett skat-

teavtal viktiga metodartikeln beskriver jag i kapitel fem och i det sjätte kapitlet jag be-

handlar jag skatteavtalets särskilda bestämmelser, som till exempel den tillagda artikel 

27 om utbyte av uppgifter. Här behandlar jag också avtalets slutbestämmelser om ikraft-

trädande och upphörande. I kapitel sju beskriver jag kortfattat de ändringar som är 

gjorda i avtalet och jag avslutar kapitlet med mina sammanfattade slutsatser och egna 

kommentarer.  
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2 Skatteavtalens bakgrund och syften 

2.1 Inledning 

Skatteavtal är folkrättsliga avtal mellan två eller flera stater där man har kommit över-

ens om hur man ska fördela beskattningsrätten när det finns en kollision mellan olika 

staters skatteanspråk. Detta betyder att två eller flera stater har anspråk på att beskatta 

samma inkomst. För att undvika denna dubbelbeskattning avtalar staterna om endast en 

stat eller om båda ska ha rätten att beskatta olika inkomster.
12

  Om båda staterna ska ha 

rätt att beskatta en inkomst undviks en dubbel beskattning genom den s.k. metodarti-

keln.
13

  Ett skatteavtal kan aldrig utvidga den rätt att beskatta som en stat har utan bara 

begränsa rätten. Detta kallas ”dubbelbeskattningsavtalsrättens gyllene regel”.
14

 Denna 

regel är bland annat uttryckt i 2 § i lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige 

och Schweiz.
15

 Om en person beskattas enligt intern svensk rätt får man gå in och titta i 

skatteavtalet för att se om det finns någon begränsning i beskattningsrätten. Detta inne-

bär också att det kan finnas situationer där det finns dubbel skattefrihet. Som exempel 

på detta är när Sverige inte beskattar en inkomst och det andra landet inte heller gör det.   

Frågan om en person är, och i så fall vilken omfattning, skattskyldig i Sverige avgörs i 

första hand med ledning av de svenska skatteförfattningarna. Om en person inte är 

skattskyldig enligt svensk intern rätt blir han eller hon inte heller skattskyldig på grund 

av skatteavtalet 

Sverige har flera syften med att ha skatteavtal med andra länder. Det första är att är att 

”undanröja eller lindra effekterna av internationell dubbelbeskattning” det andra är att 

”uppmuntra investeringar mellan de avtalsslutande staterna och skapa så goda konkur-

rensförhållanden för svensk exportindustri som möjligt” och det tredje är att ”förhindra 

internationell skatteflykt”.
16

 Genom att komma överens, stater emellan, kan man reglera 

                                                      
12

 För fördjupning se bl.a., Mattsson, Nils, Svensk internationell beskattningsrätt, s. 157-162, Lin-

dencrona, Gustaf, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, s.11-20. 
13

 Detta genom credit eller exemptmetoden. I detta avtal artikel 24. 
14

 Lindencrona, Gustaf, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, s. 24. 
15

 SFS 1966:554, SFS 1992:856, SFS 2012:234. 
16

 Citaten är från Riksrevisionens skrivelse, Sveriges skatteavtal med andra länder – effekterna 

av regeringens arbete, RiR, 2010:24 s. 7. 
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beskattningen av inkomsterna så att man förhindrar oönskad internationell skatteflykt.
17

 

Avtalen är därför ett viktigt medel för skattekontroll.  

Sverige har idag skatteavtal med 80 länder. Vårt första skatteavtal var med det tyska 

riket 1928.  De flesta av Sveriges skatteavtal följer det internationellt erkända modell-

avtalet för bilaterala skatteavtal som utarbetats av OECD.
18

 OECD:s mönster-

bestämmelser har arbetats fram genom ett internationellt samarbete inom OECD:s ram 

och Sverige har använt detta i alla skatteavtal som Sverige har ingått sedan det första 

modellavtalet arbetades fram 1965. Det senaste av OECD framarbetade modellavtalet är 

från år 2010.
19

 

 

2.2 Bakgrund till 1965 års skatteavtal 

Sverige var tidigt med att sluta skatteavtal med andra länder och den 16 oktober 1948 

slöt Sverige och Schweiz ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande 

skatter på inkomst och förmögenhet. Avtalet trädde i kraft den 1 januari 1949.
20

 

I början av 1960-talet fördes frågan om översyn av skatteavtalet på tal mellan Sverige 

och Schweiz och i ljuset av 1963 års OECD modellavtal ansåg man att avtalet var 

föråldrat. Sverige hade nyligen ingått avtal med Tyskland, Österrike, Grekland, Storbri-

tannien, Irland och Spanien med OECD:s rekommenderade mönsterbestämmelser för 

bilaterala skatteavtal som utgångspunkt.  Inför översynen av skatteavtalet med Schweiz 

hade Sverige önskemål om att den dubbelbeskattning som sedan tidigare avtal fanns 

kvar beträffande ränteinkomster och aktieutdelningar skulle undanröjas eller mildras. 

Av den anledningen upptog av Sverige och Schweiz särskilt utsedda delegationer under 

1963 förberedande överläggningar om en revision av avtalet.
21

  

Förhandlingsarbetet inriktades på en revision av det gällande skatteavtalet, med 

OECD:s rekommenderade modellavtal för bilaterala skatteavtal som grund. Man följde i 

princip det modellavtal som OECD tagit fram med ett undantag. Artikeln om utbyte av 

                                                      
17

 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, s. 27-28. 
18

 Model Tax Convention on Income and on Capital. 
19

 www.oecd.org/ctp-.  
20

 SFS 1949:150. 
21

 Prop.1966:177,sid 30, SFS 1966:554, upphävd genom SFS 1992:856. 

http://www.oecd.org/ctp-
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upplysningar mellan de avtalsslutande staterna togs inte med. Skälet till detta var att 

Schweiz sa nej. Den schweiziska förhandlingsdelegationen förklarade 

 ”bl.a. att upplysningar, som är erforderliga för en riktig tillämpning förhindrande av 

missbruk av ett avtal, kan utbytas redan på grund av förefintliga bestämmelser rörande 

förfarandet vid ömsesidig överenskommelse m.m. samt att en särskild bestämmelse i 

fråga om utbyte av upplysningar därför kan undvaras”.
22

  

Förhandlingar inleddes i Bern i juni 1964 och slutförhandlingarna var i Stockholm un-

der oktober - november 1964. Förhandlingarna resulterade i ett på tyska och svenska 

författat avtalsförslag vilket senare antogs av Sveriges riksdag såsom Lag om avtal mel-

lan Sverige och Schweiz för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på 

inkomst och förmögenhet.
23

 

2.3. Det schweiziska skattesystemet 

Edsförbundet Schweiz består av 26 kantoner (delstater). Alla som bor i Schweiz är skat-

tepliktiga för alla sina inkomster och för hela sin förmögenhet. Landet har tre olika be-

skattningsnivåer, federationen, kantonen och kommunen.  

Rätten att beskatta ligger främst hos kantonerna.  Kantonerna i sin tur är indelade i 

kommuner. Det är stor skillnad mellan de olika kantonerna och kommunerna vad gäller 

både skattereglernas utformning och skattetryck. Man arbetar dock på att få en större 

harmonisering.  

Federationens beskattningsrätt är begränsad till att omfatta vissa skatter såsom källskatt, 

mervärdesskatt, stämpelskatter och lotteriskatt. På kantonal nivå regleras skatter såsom 

inkomstskatt, förmögenhetsskatt, arvsskatt och gåvoskatt. Inkomstskatt betalas dock på 

alla tre nivåer. Federationens beskattningsrätt är även tidsmässigt begränsad. Federat-

ionens mandat att beskatta löper under en viss tidperiod och ska sedan förnyas (nästa 

gång 2020).
24

 

För utlänningar som bosätter sig i Schweiz för första gången och som inte är yrkesverk-

samma i Schweiz finns möjlighet till en särskild beskattningsordning, en schablonbe-

skattning, som alternativ till den vanliga beskattningen. Denna beskattningsordning in-

                                                      
22

 Prop. 1965:177, s. 38. 
23

 SFS 1966:544. 
24

 www.efd.admin.ch. 
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nebär att skattemyndigheten utgår från ett schablonbelopp som baseras på de årliga ut-

gifter den skattskyldige haft, både för sig och också de personer som lever på hans be-

kostnad. Beloppet är den totala summan av alla utgifter personen haft i Schweiz och i 

utlandet.
25

 Som kuriosa kan nämnas att de omkostnader som räknas in är bland annat 

omkostnader för mat och kläder, boende, boenderelaterade kostnader, underhåll av kost-

samma husdjur (exempel hästar), underhåll av bilar, båtar, flygplan, kostnader för an-

ställd personal osv. I vissa kantoner kan man som alternativ förhandla fram ett fast be-

skattningsbelopp. Lägsta skattebelopp för schablonbeskattningen är, som exempel, i 

kantonen Valais 150 000 CHF (ca 1 miljon SEK), i kantonen Vaud 250 000 CHF och i 

kantonen Genève 400 000 CHF.
26

 Beloppen kan variera även inom kantonen, beroende 

på i vilken ort man bosätter sig i. Fram till 2009 fanns denna möjlighet till schablonbe-

skattning i alla Schweiz kantoner. Sedan dess har flera kantoner, genom folkomröst-

ning, tagit bort schablonbeskattningen. Det pågår idag diskussioner om att höja be-

loppsgränserna men även diskussioner om att helt ta bort möjligheten till schablonbe-

skattning. Vad som kommer att ske beslutas genom folkomröstningar.
27

  

2.4  Bakgrund till 2012 års skatteavtal 

När Sverige och Schweiz hade kommit överens om 1965 års avtal hade Schweiz inte 

godtagit artikeln om informationsutbyte. Schweiz ansåg att det var onödigt att ta med 

den eftersom man ansåg att behovet av att utbyta information länderna emellan tillgodo-

sågs bland annat genom avtalets bestämmelser avseende förfarande vid ömsesidig över-

enskommelse (artikel 27, idag omnumrerad till artikel 26).
28

 

1976 ändrades svensk intern lagstiftning vad gäller tjänstepension med anledning av 

anställning, och annan pensionsförsäkring. Sveriges skatteavtal med bl.a. Schweiz med-

gav inte Sverige rätt att tillämpa de interna reglerna om beskattning av försäkringspens-

ioner.  Under 1977 och 1978 ägde, på svenskt initiativ, förhandlingar rum med schwei-

zisk myndighet om sådan ändring av 1965 års skatteavtal att de nya beskattningsregler-

na i fråga om försäkringspensioner kunde genomföras. För Sveriges del undertecknades 

                                                      
25

 Lauritzen Jourdan, Suzanne, Skatteoptimerad bosättning i Schweiz, SN 2010 s.636. 
26

 www.padeg.net. 
27

 Lauritzen Jourdan, Suzanne, Bosättning i Schweiz- viktiga förändringar i schablonbeskattningsregi-

men, SN 2013 s.247-252. 
28

 Prop. 1965 nr 177, s. 38. 
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avtalet den 7 februari 1979 av chefen för utrikesdepartementet, Hans Blix.
29

 Avtalet 

godkändes aldrig i Schweiz parlament, så ändringen trädde aldrig i kraft.
30

  

Med anledning av sammanslagningen av ASEA och Brown Boveri föreslog regeringen i 

november 1987
31

 att man skulle ändra i reglerna om befrielse från skattskyldighet när 

det gäller utdelning, avtalets artikel 10. Utdelningen från ett bolag med hemvist i 

Schweiz till ett bolag med hemvist i Sverige skulle genom ändringen befrias från skatt i 

Sverige om det schweiziska bolaget betalat bolagsskatt på den vinst som utdelningen 

härrörde från. Ändringen trädde ikraft den 1 januari 1988
32

 och betydde egentligen bara 

en förändring i tillämpningen av art 10 från Sveriges sida.  

Nästa förändring förhandlades med Schweiz under 1992 och man kom överens om att 

länderna ömsesidigt avstod från att ta ut källskatt på utdelning mellan moder och dotter-

bolag om moderbolaget direkt ägde minst 25 % av dotterbolaget. I övriga fall höjdes 

källskatten från 5 till 15 %. Protokollet trädde i kraft 1993.
33

  

Sedan 2007 har Sverige haft fokus på att uppdatera avtal med länder där man inte haft 

bestämmelser om informationsutbyte.
34

  OECD har sedan 1996 drivit ett projekt om 

skadlig skattekonkurrens. I OECD:s modellavtal har artikeln om informationsutbyte, 

artikel 26, funnits med sedan början. Schweiz har tidigare reserverat sig mot artikeln om 

informationsutbyte på grund av att man velat behålla eller värna om banksekretessen.  

Efter omfattande påtryckningar på s.k. ”sekretesstater” inför G20-ländernas
35

 möte 2009 

accepterade Schweiz 2009 OECD:s standard för ett större informationsutbyte och mer 

transparens i framför allt skatteärenden.
36

 Många länder, bland annat Danmark, Finland 

och Norge, omförhandlade då sina skatteavtal med Schweiz. 2010 hade Sverige fortfa-

rande inte uppdaterat skatteavtalet med Schweiz. Enligt SKV hade Sverige fler utlands-

transaktioner än övriga nordiska länder och Schweiz var det land där det fanns mest 

pengar på ”hemliga bankkonton”. Att uppdatera skatteavtalet var därför viktigt
37

 och 

                                                      
29

 Prop. 1987/88:185. 
30

 Lindencrona, Gustav, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, s. 15. 
31

 Prop. 1987/88:56. 
32

 Prop. 1987/88:132, SFS 1987:1182 (upphävd genom SFS 2011:1329), SFS 1988:337. 
33

 Prop. 1991/92:115, SÖ 1993:14, SFS 1993:960. 
34

 Rir 2010:24, Sveriges skatteavtal med andra länder – effekten av regeringens arbete, s.8. 
35

 En informell anslutning av de 20 största ekonomierna i världen. Se under övrigt i källförteckningen. 
36

 Svanhagen, Christina, Ändringar i skatteavtalet med Schweiz, SvSkT 2012:8 s. 644. 
37

 Rir 2010:24 Sveriges skatteavtal med andra länder- effekten av regeringens arbete, s. 9. 
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genom att Schweiz tog bort sin reservation mot artikel 26 blev det möjligt för Sverige 

att omförhandla skatteavtalet och få in bestämmelsen om informationsutbyte, artikel 27 

i avtalet från 2012. 

2.5 Syftet med 2012 års skatteavtal 

Det främsta syftet med 2012 års avtal är att Skatteverket genom bestämmelsen om in-

formationsutbyte i skatteärenden ska få möjlighet till insyn hos de schweiziska bankerna 

för att på så sätt förebygga skatteflykt. Man ville även ändra avtalets bestämmelse om 

pensionsutbetalningar, artikel 19, så att avtalet medgav att Sverige kunde beskatta 

dessa.  Även bestämmelsen om kapitalvinster behövde uppdateras så att Sverige fick 

rätt att beskatta kapitalvinster på aktier hos till Schweiz utflyttade svenska medborgare. 

De skäl som angavs i propositionen var att. skatteavtalet med Schweiz saknade be-

stämmelser om informationsutbyte i skatteärenden, att Schweiz tidigare reserverat sig 

mot informationsartikeln men nu dragit tillbaka reservationen och att detta möjliggjort 

att förhandlingar kunnat genomföras. (OECD:s modellavtal rekommenderade att de 

uppgifter som skulle lämnas var ”relevanta uppgifter utan hinder av interna banksekre-

tessregler, sekretess för uppgifter om äganderätt i person, eller krav på inhemskt skatte-

intresse i den anmodade staten”). 

2.6 Sammanfattning 

Skatteavtal är folkrättsliga avtal mellan två stater. I avtalen regleras vilken stat som ska 

beskatta en viss inkomst när båda staterna har anspråk på att beskatta samma inkomst. 

Skatteavtalen begränsar de skatteanspråk som finns enligt statens interna skatte-

lagstiftning. Sverige har flera syften med att ha skatteavtal med andra länder. Man vill 

uppmuntra investeringar mellan staterna, skapa goda konkurrensförhållanden för svensk 

exportindustri och som sista syfte, förhindra internationell skatteflykt. Svenska skatteav-

tal har sedan 1960-talet följt OECD:s modellavtal vid utformningen av skatteavtal med 

andra stater. Både Sverige och Schweiz är sedan början av 1961 medlemmar i OECD. 

Det avtal som slöts mellan staterna 1965 innehöll inte någon bestämmelse om utbyte av 

upplysningar, vilket avvek från modellavtalet. Skälet var att Schweiz reserverat sig mot 

artikeln för att skydda landets banksekretess. Efter omfattande påtryckningar gick 

Schweiz 2009 med på att införa bestämmelsen i skatteavtalen. Detta gav Sverige ett skäl 

att omförhandla 1965 års avtal.  
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3 Skatteavtalen 

3.1 Inledning 

Som jag tidigare har nämnt ovan i avsnitt 2.1 och 2.6 är skatteavtal folkrättsliga över-

enskommelser mellan två stater där skatteavtalet normalt sett går före intern rätt. Detta 

genom att skatteavtalet begränsar den avtalsslutande statens rätt att beskatta, även om 

intern nationell rätt kanske tillåter det. Det är mycket viktigt att man först börjar i den 

nationella rätten för att ta reda på om en person ska beskattas för en viss inkomst och 

efter detta ser om det finns ett skatteavtal som begränsar statens beskattningsrätt. I detta 

kapitel behandlas skatteavtalens ställning i Sverige och i Schweiz. Vidare tar jag kort 

upp vad det är för skillnad mellan 1965 och 2012 års avtal för att sedan gå in och besk-

riva avtalets tillämpningsområde vad gäller skatter och skattskyldiga samt de olika defi-

nitioner som finns i avtalets definitionsartiklar (artikel 3-5).  

3.2 Skatteavtalens ställning 

3.2.1 Skatteavtalens ställning i Sverige 

Sverige har ett dualistiskt synsätt när det gäller lagstiftning. Detta innebär att i Sverige 

är den nationella och den internationella rätten två separata rättsystem. För att ett skatte-

avtal ska bli gällande i Sverige måste det därför införlivas i svensk rätt. Detta görs ge-

nom en införlivande lag.  Från och med Sveriges skatteavtal med Korea från 1982 är 

avtalen försedda med en kortfattad så kallad inkorporationslag där lagen har skatteavta-

let med tillhörande protokoll och eventuell skriftväxling som bilaga.
38

  Ibland används 

den enklare termen ramlag istället för inkorporationslag.
39

  Lagarna publiceras i Svensk 

Författningssamling (SFS).  

Det schweiziska avtalet från 1965 införlivades först i svensk rätt genom ”Kungörelsen 

(1966:554) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Schweiz för undvikande av 

dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet”. Kungörelsen ersat-

tes sedan av lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och 

Schweiz. Man därigenom tillförde avtalet en införlivande lag. Avtalet från 2012 är in-

förlivat i svensk rätt genom ramlagen ”Lag om ändring i lagen (1987:1182) om dubbel-

                                                      
38

 Vogel, Hans-Heinrich, Normgivning och Sveriges beskattningsavtal, Förvaltningsrättslig tidskrift, 

1988, s. 169-213. 
39

 Lindencrona, Gustaf, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, s. 14. 
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beskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz” där lagen har avtalet, protokollen och 

skriftväxlingen mellan länderna som bilagor.  

Att avtalen införlivas med hjälp av införlivandelagar kan ibland få märkliga resultat. I 

RÅ 2008 ref.24
40

 resonerade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) om förhållandet 

mellan skatteavtal och senare tillkommen intern lagstiftning när lagarna sinsemellan var 

oförenliga. Man såg i fallet införlivandelagen till skatteavtalet som vanlig svensk lag 

och ansåg i fallet ”att företrädet skulle lösas med utgångspunkt i de principer som till-

lämpas vid regelkonkurrens” och då genom att senare lag har företräde före tidigare lag. 

Detta medför resultatet att CFC-lagstiftningen i 39a kap.IL, som var yngre lag, hade 

företräde framför de regler som avtalats fram i skatteavtalet från 1965. Domen har fått 

mycket kritik
41

 och många har ifrågasatt Högsta förvaltningsdomstolens resonemang i 

domskälen. 2010 kom ett nytt avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen, RÅ 2010 

ref.112, med motsatt uppfattning. Här kom Högsta förvaltningsdomstolen i stället fram 

till att: 

 ”I allmänhet ska således skatteavtal tillämpas oberoende av innehållet i senare tillkom-

men nationell lagstiftning. Om lagstiftaren gett klart uttryck för att avsikten är att en viss 

typ av inkomst ska beskattas i Sverige eller att en viss ny bestämmelse ska tillämpas obe-

roende av innehåll i ett skatteavtal så ska den nya regeln ges företräde. Om lagstiftarens 

intentioner i nu aktuellt hänseende inte är helt tydliga får däremot antas att lagstiftaren 

inte avsett att rubba tillämpningen av skatteavtalen.”  

Förhoppningsvis har den senare domen från 2010 ”återställt ordningen” så att Sveriges 

domstolar ser skatteavtalen som internationella överenskommelser där avtalen har före-

träde framför intern rätt.
42

 OECD har i en rapport rekommenderat hur en avtalsslutande 

stat ska göra då en domstol har brutit mot de förpliktelser som staten har enligt ett skat-

teavtal. Staten ska i dessa fall skyndsamt införa korrigerande lagstiftning.
43

  Har den 

andra avtalsslutande parten lidit skada ska den lämna en skriftlig officiell protest till den 

                                                      
40

 Se även, RÅ 2008 not.61. 
41

 Bl.a. Dahlberg, Mattias, Regeringsrätten och de folkrättsliga skatteavtalen, SN, 2008, s.482-489.  

   Mutén, Leif, Treaty override i Regeringsrätten, SvSkT, 2008, s.353-357, Hultqvist, Anders, Metodfrå-

gor vid konflikt mellan lagar om dubbelbeskattningsavtal och andra skattebestämmelser – en argumentat-

ionsanalys, SvSkT, 2010:5, s. 520-534, Paulin, Inger, Skatteavtalen – folkrättslig förpliktelse eller nulli-

tet, InfoTorg, 2010. 
42

 Se även Kleist, David, Nya domar rörande förhållandet mellan skatteavtal och intern rätt – ordningen 

återställd? SN, 2011, s. 208-213, Grundström, Karl-Johan, Skatteavtal går före intern rätt - i vart fall 

som huvudregel, SN, 2011, s. 68-75.  
43

 Dahlberg, Mattias, Regeringsrätten och de folkrättsliga avtalen, SN, 2008, s.488.   
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stat som har brutit avtalet, med begäran att avtalet ska följas och att den lagstiftning som 

strider mot avtalet ska upphävas eller i alla fall inte tillämpas.
44

  Görs inte någon rättelse 

får avtalet sägas upp. En stat bör innan den inför en intern lagstiftning som kan komma 

att strida mot avtalet i första hand omförhandla de bestämmelser som berörs av den nya 

lagstiftningen.
45

  Schweiz är ett av de länder som tvivlar på att CFC-lagstiftningen är 

förenlig med skatteavtalet och därför borde avtalet ha omförhandlats innan införandet 

av CFC-lagstiftningen.
46

 

3.2.2 Skatteavtalens ställning i Schweiz 

Schweiz har skatteavtal med 87 olika stater. Skatteavtalen är införlivade i schweizisk 

rätt genom att de ratificeras av det schweiziska Förbundsrådet (”regeringen”) efter god-

kännande av Förbundsförsamlingen (”parlamentet”). Därefter är avtalet gällande. Det 

borde betyda att Schweiz, till skillnad från Sverige med sitt dualistiska synsätt, har ett 

monistiskt synsätt. Det vill säga att folkrättsliga avtal och rent nationell rätt är två delar 

av samma rättsystem. Förbundsrådet är den församling som beslutar om förändringar i 

avtalen. Som exempel beslutade Förbundsrådet i mars 2009 att artikel 26 i OECD:s mo-

dellavtal skulle finnas med i alla framtida avtal och att alla gamla avtal skulle revideras, 

uppdateras, på motsvarande sätt.
47

 Schweiz federala finansdepartement publicerade 30 

augusti 2012 att ett ändringsprotokoll med Sverige trätt i kraft i fråga om utbyte av in-

formation om uppgifter fr.o.m. 1 januari 2012 och övriga bestämmelser fr.o.m. 1 januari 

2013. Man informerade, mycket kortfattat, om att det var en av OECD stödd klausul 

som bidrar till en fortsatt positiv utveckling av de bilaterala ekonomiska förbindelser-

na.
48

 

3.3 1965 års skatteavtal vs. 2012 års skatteavtal 

2012 års skatteavtal är i grunden det avtal som gjordes 1965 med tillägg av 1992 års 

ändringsprotokoll och sedan tillägg av 2011 års ändringsprotokollprotokoll. Det betyder 

att vi fortfarande har 1965 års avtal som grundavtal och att vi i detta har gjort föränd-

ringar genom, både i Sverige och i Schweiz parlament (Förbundsrådet), antagna proto-

                                                      
44

 Fransk domstol konstaterat att fransk CFC-lagstiftning stred mot skatteavtalet med Schweiz och därför 

inte varit tillämplig. Se Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, s.207, fotnot 251. 
45

 OECD (2012), R(8). Tax treaty override, p. 21-22,36. 
46

 Se även nedan, avsnitt 4.2.2 om artikel 7 (rörelse). 
47

 www.efd.admin.ch, Vermeidung der internationalen Doppelbesteuerung (DBA). 
48

 www.sif.admin.ch, Die Änderungsprotokolle zu den Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der 

Schweiz und Schweden. 

http://www.efd.admin.ch/
http://www.sif.admin.ch/
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koll. Det första ändringsprotokoll som reviderade avtalet var ändringsprotokollet från 

1992 där man kom överens om att ändra i artikel 10 om utdelning (se kap 4.1.5). Det 

andra ändringsprotokollet var det från den 28 februari 2011, där man ändrade i ett flertal 

artiklar och den största ändringen som gjordes var tillägget av artikel 27 (utbyte av upp-

gifter).
49

 Det tredje ändringsprotokollet är från 12 december 2011 och är egentligen den 

skriftväxling som förtydligar Schweiz uppfattning och som godkänts av Sverige. 

3.4 Avtalets tillämpningsområde (artikel 1- 2) 

Skatteavtalets tillämpningsområde reglerar vilka som är skattskyldiga och vilka skatter 

man avser reglera. Frågan om en person är och i så fall vilken omfattning en person är 

skattskyldig i Sverige avgörs i första hand med ledning av de svenska skatte-

författningarna.  Om en person inte är skattskyldig enligt svensk intern rätt blir han eller 

hon inte heller skattskyldig på grund av skatteavtalet.
50

   

3.4.1 Skattskyldiga (artikel 1) 

Skatteavtalen är tillämpliga på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i 

de båda avtalsslutande staterna. Det innebär att alla fysiska eller juridiska personer som 

har hemvist i antingen Sverige eller Schweiz, eller både och, omfattas av skatteavtalet 

mellan Sverige och Schweiz. Vad som menas med skatterättslig hemvist definieras i 

skatteavtalets artikel 4. Definitionen av vilka som är skattskyldiga har inte ändrats ge-

nom årens lopp.  

3.4.2 Skatter (artikel 2) 

Någon förändring har inte gjorts i artikeln om vilka skatter avtalet avser. Avtalet avser 

skatter på både inkomst och förmögenhet i Sverige och Schweiz.  Med skatter på in-

komst och förmögenhet menas alla skatter på inkomst eller förmögenhet i dess helhet 

eller delar, vinst genom avyttring av lös eller fast egendom, skatter på ett företags totala 

löneutbetalningar samt skatter på värdestegring. De skatter som avtalet för närvarande 

ska tillämpas på är i Sverige den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupong-

skatten, kommunala inkomstskatten m.m. Det vill säga i princip all svensk skatt som 

inte uttryckligen undantas.  

                                                      
49

 I OECD:s modellavtal, artikel 26. 
50

 SFS 1966:544, Bilaga 2, A, Allmänna anvisningar. 
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De schweiziska skatter som avtalet är tillämpligt på är de federala, kantonala och kom-

munala skatterna på inkomst (sammanlagd inkomst, arbetsinkomst, inkomst av kapital, 

rörelseinkomst, realisationsvinst etc.) och förmögenhet (sammanlagd förmögenhet, lös 

och fast egendom, rörelsetillgångar, kapital och reserver). Skatt av sådant slag har be-

nämningen ”schweizisk skatt”. 

Avtalet ska inte tillämpas, beträffande Sverige, på den särskilda beskattningen av vinst 

på lotterier och vadhållning eller beträffande Schweiz, den federala källskatten på vinst 

på schweiziska lotterier. Det betyder att svenska lotterivinster beskattas i Sverige och 

schweiziska i Schweiz.  

Avtalet ska tillämpas på skatter av samma slag eller likartat slag vilka framledes kom-

mer att tas ut vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. De 

behöriga myndigheterna i respektive stat ska vid utgången av varje år meddela varandra 

ändringar i skattelagstiftningen. De flesta inkomstslagen är behandlade i avtalet men för 

speciella inkomstslag som inte behandlas tillämpas artikel 22 som behandlar övriga in-

komster.  

3.5 Definitioner (artikel 3-5) 

Skatteavtalet innehåller en del begrepp som kan behöva förklaras. Det är också viktigt 

att man menar samma sak i båda avtalande stater.  I skatteavtalet mellan Sverige och 

Schweiz har man utgått från de definitioner som föreskrivits i OECD:s modellavtal.  

I flera artiklar kan det vara oklart vad man menar eller oklart hur man ska tillämpa be-

stämmelsen. Till ett skatteavtal kan det finnas bilagt anvisningar, som t.ex. till avtalet 

från 1965,
51

  protokoll eller skriftväxling för att förtydliga vad man har kommit överens 

om.  

3.5.1 Allmänna definitioner (artikel 3) 

Avtalets allmänna definitioner följer OECD:s modellavtal. Definitionerna i denna arti-

kel har inte ändrats utan har samma formulering 2012 som 1965. Uttrycken ”en avtals-

slutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” syftar på Sverige respektive 

Schweiz beroende på sammanhanget. Uttrycket person inbegriper en fysisk person, ett 

                                                      
51

 SFS 1966:544, bilaga 2. 
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bolag och varje annan sammanslutning av personer.  Uttrycket juridisk person innefattar 

varje subjekt som i beskattningshänseende behandlas såsom juridisk person. Definition-

en ”företag” i en avtalsslutande stat och företag i den andra avtalsslutande staten syftar 

på ett företag som bedrivs av en person med hemvist i en avtalsslutande staten. Behörig 

myndighet i de avtalsslutande staterna är för Sveriges del Sveriges finansminister eller 

hans befullmäktigade ombud, för Schweiz del chefen för edsförbundets skatteförvalt-

ning eller hans befullmäktigade ombud. När en avtalsslutande stat tillämpar detta avtal 

och ett uttryck inte särskilt har definierats i avtalet, ska uttrycket ha samma betydelse 

som det har i den statens lagstiftning rörande sådana skatter som inbegrips i avtalet. 

3.5.2 Skatterättslig hemvist (artikel 4) 

I svensk nationell rätt finns det regler om när en person anses bosatt här, det s.k. bosätt-

ningsbegreppet.
52

  Enligt dessa regler blir en person obegränsat skattskyldig i Sverige 

om han är bosatt i Sverige, vistas stadigvarande i Sverige eller har väsentlig anknytning 

till Sverige. I skatterätten använder man begreppet bosatt när man åsyftar sådana nat-

ionella regler till skillnad från uttrycket hemvist som reserverats för reglerna i skatteav-

tal. Bosättningsreglerna skiljer sig åt mellan olika länder medan man med hemvist åsyf-

tar reglerna i artikel 4 i skatteavtalen. Om en person enligt de nationella reglerna i två 

stater endast anses bosatt i en av staterna är denna stat enligt artikel 4 punkt 1 hemvist-

stat enligt avtalet.   

Samma person kan enligt till exempel Schweiz interna rätt anses vara bosatt i Schweiz. 

Vi har då en situation av dubbel bosättning enligt intern rätt i de båda avtalsslutande 

staterna. Denna situation behandlas i artikel 4 punkt 2.   

I artikeln om skatterättslig hemvist (artikel 4 punkt 2) regleras fall av dubbel bosättning, 

d.v.s. personen är enligt svensk rätt bosatt i Sverige och enligt schweizisk rätt är perso-

nen bosatt i Schweiz. En svensk medborgare som har flyttat till Schweiz har normalt 

sett hemvist i Schweiz. I vissa fall blir personen i alla fall beskattad i Sverige. Detta 

gäller främst när personen som är utflyttad från Sverige till Schweiz och på grund av 

svenska regler om väsentlig anknytning eller reglerna om stadigvarande vistelse ändå 

ses som obegränsat skattskyldig i Sverige.  

                                                      
52
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Artikel 4 punkt 2 brukar kallas för ”stegen” eftersom man stegvis avgör vilken av de 

båda staterna som ska anses som hemviststat enligt skatteavtalet. Tillvägagångssättet för 

att få fram hemvistet har tagits med från 1948 års avtal och fanns inte med i OECD:s 

modellavtal 1963. En person ska anses ha sitt hemvist där han/hon har ett hem som sta-

digvarande står till förfogande. Om han/hon har ett sådant hem både i Sverige och i 

Schweiz ska hemvistet anses vara där den stat han/hon har de starkaste personliga och 

ekonomiska förbindelserna (centrum för levnadsintressena). Går det inte att avgöra var 

det finns ett stadigvarande hem till förfogande och inte heller om personens centrum för 

levnadsintresse är Sverige eller Schweiz, ska hemvistet anses vara där personen stadig-

varande vistas. Om han/hon stadigvarande vistas i både Sverige och Schweiz eller inte 

stadigvarande vistas i någon av dem avgör medborgarskapet vilken stat som ska anses 

vara hemvist. Är han/hon medborgare i båda staterna eller inte i någon av dem ska de 

behöriga myndigheterna i Sverige och Schweiz avgöra frågan genom överenskommelse. 

I rättsfallet RÅ 2001 not 114 ansågs GN vara obegränsat skattskyldig i Sverige efter 

utlandsflytt på grund av väsentlig anknytning. Den väsentliga anknytningen grundade 

sig i att GN skulle, efter flytten, ha kvar ett ekonomiskt engagemang i form av tillgångar 

som direkt eller indirekt gav honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sve-

rige.
53

 Bedömningen hade troligtvis blivit den samma utifrån dagens reviderade avtal.  

När hemvistet har bestämts enligt artikel 4, antingen enligt punkt 1, när endast en av de 

avtalsslutande staternas interna rätt anser personen i fråga bosatt där, eller enligt artikel 

4 punkt 2, när dubbel bosättning föreligger enligt de avtalsslutande staternas nationella 

rätt, kan båda staterna enligt övriga artiklar i avtalet erhålla beskattningsrätt. I en sådan 

situation undviks dubbelbeskattningen med stöd av artikel 24 (metoder för att undvika 

dubbel beskattning). 

För juridiska personer, handelsbolag och enkla bolag som har hemvist i både Sverige 

och Schweiz anses hemvistet vara i den stat där den verkliga ledningen finns.  

I avtalet från 1965 sattes artikel 4 i viss mån ur spel genom treårsregeln om presumerad 

bosättning som skrivits in i artikel 24.  En svensk medborgare fick, om han enligt 

svensk intern rätt ansågs bosatt i Sverige (t.ex. pga. väsentlig anknytning) beskattas i 

Sverige oavsett övriga bestämmelser i avtalet. Vid denna typ av beskattning tillämpades 
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s.k. ”omvänd credit” d.v.s. Sverige måste avräkna, om Schweiz var hemviststat, den 

schweiziska skatten.  Bestämmelsen tillämpades från avresedatum och tillämpades inte 

på schweiziska medborgare.
54

 Treårsregeln är nu borttagen ur avtalet.  

3.5.3 Fast driftställe (artikel 5) 

I 2012 års skatteavtal har man i artikel 5 om fast driftställe, moderniserat språket i för-

hållande till 1965 års avtal. Man har även utökat avtalets lista (”negativa listan”) på vad 

som inte innefattas av begreppet fast driftställe.
55

 Med uttrycket fast driftställe menas en 

stadigvarande affärsanläggning i vilken företagets verksamhet helt eller delvis utövas. 

Ett fast driftställe innefattar särskilt platsen för företagsledningen, filial, kontor, fabrik 

eller verkstad. Även gruva, stenbrott eller annan plats för utnyttjande av naturtillgångar 

räknas in som fast driftställe, liksom plats för byggnads-, anläggnings-, eller installat-

ionsarbete, som varar mer än tolv månader. Man har i både 1965 års och 2012 års avtal 

definierat att begreppet fast driftställe inte innefattar användningen av anordningar ute-

slutande för lagring, utställning eller varuutlämning. Inte heller ska innehavet av ett va-

rulager uteslutande för lagring, utställning, utlämnande eller för bearbetning eller föräd-

ling genom ett annat företags försorg. Innehar man en stadigvarande plats för affärs-

verksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företa-

get, ska detta inte heller räknas som fast driftställe.  

I 2012 års avtal har listan på vad som inte ska räknas som fast driftställe utökats till att 

omfatta även en stadigvarande plats för affärsverksamheten, där företaget uteslutande 

bedriver verksamhet av förberedande eller biträdande art. Installationsprojekt som ett 

företag bedriver i samband med leverans av maskiner eller utrustning som företaget har 

tillverkat ska inte räknas in, inte heller en stadigvarande plats för affärsverksamhet som 

bedriver en kombination av dessa verksamheter, under förutsättning att det är kombinat-

ionen av verksamhet är av förberedande eller biträdande art.
56

 

När en person är verksam i en avtalsslutande stat för ett företag i den andra avtalsslu-

tande staten behandlas han som ett fast driftsälle om han innehar och regelbundet an-

vänder en fullmakt att sluta avtal i företagets namn. Om verksamheten är begränsad till 

att endast gälla inköp av varor ska det inte anses vara ett fast driftställe. Är denna person 
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en mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant som för detta företags 

räkning fullgör uppdrag i sin vanliga verksamhet, ska denna person inte heller räknas 

som ett fast driftställe.  

Att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett 

bolag, som har sitt hemvist i den andra avtalsslutande staten eller som uppehåller affärs-

förbindelser i denna andra stat (antingen genom ett fast driftställe eller på annat sätt), 

ska inte i och för sig medföra att något av bolagen betraktas såsom ett fast driftställe för 

det andra bolaget.  

3.6 Sammanfattning 

För att skatteavtal ska bli gällande måste de införlivas i svensk rätt genom en införli-

vandelag. Sveriges skatteavtal med Schweiz är införlivat i svensk rätt genom lag 

(1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal med Schweiz. I Schweiz träder skatteavtalen i 

kraft genom att de ratificeras av det schweiziska förbundsrådet efter godkännande av 

förbundsförsamlingen. 2009 beslutade förbundsrådet att artikel 26 om utbyte av uppgif-

ter i OECD:s modellavtal skulle finnas med i alla Schweiz skatteavtal. Skatteavtalet från 

2012 är i grunden ett reviderat 1965 års avtal. Sedan 1965 är några ändringar gjorda 

men den största förändringen är genom det protokoll som gjordes 2011 som lade till 

artikeln om utbyte av upplysningar till avtalet. Vilka som omfattas av skatteavtalet re-

gleras i första hand i staternas interna rätt. De som är skattskyldiga är de personer som 

har hemvist i antingen den ena eller i båda avtalsslutande staterna. De skatter som regle-

ras i avtalet är i princip samtliga i staterna idag existerande och framtida skatter om de 

inte uttryckligen undantas. I skatteavtalet finns en avdelning som är av klargörande art. 

Där definieras olika uttryck för att man ska mena samma sak i båda avtalsslutande sta-

terna. Till avtalet kan det finnas ytterligare protokoll och skriftväxling för förtydliga vad 

man menat i avtalet. Skatterättslig hemvist är ett centralt begrepp i ett skatteavtal och 

måste klaras ut i de fall en person har hemvist i båda avtalsslutande staterna. Detta görs 

genom ”stegen” i artikel 4 punkt 2. I grundavtalet från 1965 sattes dessa steg i viss mån 

ur spel då avtalet hade en treårsregel som gjorde att en svensk som flyttat till Schweiz 

under de tre efterföljande åren presumerades vara bosatt i Sverige. Detta gällde om han 

ansågs vara bosatt i Sverige enligt svensk intern rätt och därför blev personen beskattad 

i Sverige, oavsett vad som stod i avtalets artiklar, med avräkning av schweizisk skatt. 

Denna treårsregel är borttagen i det uppdaterade avtalet från 2012. Den sista definition-
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en som tas upp i avtalet är den som definierar vad som ska ses som ett fast driftställe. 

Det som räknas in är en stadigvarande affärsanläggning i vilken företagets verksamhet 

helt eller delvis utövas. Det innefattar särskilt platsen för företagsledningen, filial fabrik 

eller verkstad. I det från 2012 uppdaterade avtalet har man utökat avtalets lista på vad 

som inte ska räknas in, s.k. negativa listan, som fast driftställe. I huvudsak är listan med 

undantag utökad med platser för installationsarbeten. 
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4 Fördelningsartiklar 

4.1 Inledning 

Fördelningsartiklarna anger vilka inkomstslag som ska beskattas och vilken av de av-

talsslutande staterna som ska få beskatta inkomsten. I vissa fall beskattas en inkomst 

enbart i den ena staten, i andra fall i båda staterna.  För att få en riktig uppfattning om 

hur en person beskattas är det viktigt att hålla i minnet att man först måste se vad lan-

dets interna skatterätt säger för att sedan se om, och i så fall hur, den interna skatterätten 

begränsas genom skatteavtalet. Som exempel kan tas svenska ränteinkomster. Avtalet 

ger beskattningsrätten till hemviststaten, men begränsat skattskyldiga är enligt svensk 

intern rätt inte skattskyldiga för ränta som härrör från Sverige. De blir inte källstatsbe-

skattade enligt svensk rätt. Då har avtalets bestämmelse om att enbart hemviststaten ska 

beskatta ingen betydelse, d.v.s. ”den gyllene regeln”.
57

   Sveriges avtal med Schweiz 

följer det av OECD rekommenderade modellavtalet med ett undantag, artikel 14 om 

oskiftade dödsbon och handelsbolag, som inte finns i modellavtalet. Nedan följer be-

skrivningar av vilken stat som har rätt att beskatta de olika inkomsterna respektive för-

mögenhet, tillsammans med en beskrivning av skillnaden mellan 1965 och 2012 års 

avtalsinnehåll i respektive fördelningsartikel. 

 

4.2 Beskattning av inkomst 

4.2.1 Fastighet (artikel 6) 

Artikeln om fastighet är inte förändrad i och med 2012 års avtal. Inkomst av fastighet 

ska beskattas i det land fastigheten är belägen. Uttrycket fastighet ska ha den betydelse 

det har enligt lagar i den avtalsslutande stat där fastigheten ligger. I begreppet fastighet 

ingår egendom som utgör fastighetstillbehör, levande och döda inventarier i lantbruk 

och skogsfastighet, nyttjanderätter (t.ex. svenska bostadsrätter) och ersättningar för rät-

ten att nyttja gruvor och andra naturtillgångar. Fartyg och luftfartyg räknas inte som 

fastigheter. Till inkomst räknas all inkomst som är förvärvad genom brukandet av fas-

tigheten, även inkomster genom uthyrning av fastigheten. I 1965 års avtalsbilaga med 

särskilda anvisningar har man förtydligat artikeln genom en kommentar där man påpe-
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kar att ”enligt svensk skattelagstiftning beskattas inkomst som härrör från fast egendom 

i vissa fall som inkomst av rörelse. Inkomst som omfattas av artikel 6 ska alltid beskatt-

tas i den stat egendomen finns.  Detta gäller även royaltys från fast egendom, annan 

royalty beskattas enligt artikeln om royalty”.
58

  

4.2.2 Rörelse (artikel 7) 

Inkomst av rörelse som ett företag har i en avtalsslutande stat ska bara beskattas i den 

stat rörelsen bedrivs. Har företaget ett fast driftställe
59

 i den andra staten får den andra 

staten beskatta företaget för de inkomster som är hänförligt till det fasta driftstället. Det 

betyder att om en person med hemvist i Sverige bedriver rörelse från ett fast driftställe i 

Schweiz får den inkomsten beskattas i Sverige men med avräkning av schweizisk skatt.  

Om ett företag i den ena staten bedriver verksamhet i ett fast driftställe i den andra sta-

ten ska vardera staten till driftstället hänföra den inkomst driftstället antas haft om det 

varit ett fristående företag med liknande verksamhet. Vid bestämmandet av driftställets 

inkomst ska avdrag göras för de kostnader som uppkommit för driftställets räkning av-

seende företagets ledning och allmänna förvaltning. Detta oavsett om kostnaderna upp-

kommit i den stat driftstället är beläget, eller någon annan stat.  Inkomst från ett fast 

driftställe får fördelas ut på de olika delarna av företaget och i så fall ska högst 10 % av 

företagets inkomst först tilldelas huvudkontoret.  

För ett försäkringsföretag i en avtalsslutande stat som bedriver verksamhet genom ett 

fast driftställe i den andra avtalsslutande staten ska det fasta driftställets inkomst be-

stämmas genom en fördelning av företagets hela inkomst, efter förhållandet mellan 

driftställets och hela företagets bruttopremieintäkter. I prop. 1965:177 förtydligar man 

att fördelningen skall göra proportionellt med utgångspunkt från uppburna premieintäk-

ter.  

Att ett fast driftställe köper in varor till hela företaget ska inte i sig göra att inkomst ska 

anses hänföra till det driftstället. Den inkomst som hänförs till ett driftställe ska be-

stämmas på samma sätt från år till år om det inte finns särskilda förhållanden som föran-

leder annat. Om det i rörelseinkomsten ingår inkomster som behandlas särskilt i andra 

artiklar i detta avtal ska dessa inkomster inte beröras av reglerna i denna artikel. 
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I RÅ 2008 ref. 24
60

 ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att den i svensk rätt interna 

CFC-beskattningen träffar annan inkomst än den som avses i skatteavtalet. Här gällde 

det ett helägt dotterbolag, som lågbeskattats i Schweiz. När domen kom uppstod det i 

Sverige en intensiv debatt. Många ansåg att den i svensk nationell rätt förekommande 

CFC-beskattningen stod i strid med skatteavtalets artikel 7.
61

   Schweiz har reserverat 

sig mot att CFC-beskattning kan göras när den, som Schweiz uppfattar det, täcks av ett 

skatteavtal. Schweiz menar också att om man vill CFC-beskatta så ska skatteavtalet 

omförhandlas så att det tillåter CFC-beskattning. Trots denna oenighet om CFC-

beskattning har Sverige inte omförhandlat denna artikel, den är oförändrad sedan 1965.  

4.2.3 Sjö och luftfartstrafik (artikel 8) 

Inkomst som förvärvas genom internationell luft eller sjöfart ska beskattas i den avtals-

slutande stat i vilken företaget har sin verkliga ledning.  

4.2.4 Intressegemenskap mellan företag (artikel 9) 

När ett företag i en avtalsslutande stat äger en del av ett företag i den andra avtalsslu-

tande staten, eller deltar i ledningen eller övervakningen av det företaget, eller samma 

personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen och företagen 

sinsemellan har avtalsvillkor som avviker från villkor som skulle varit om företagen 

varit oberoende av varandra, ska de vinster som skulle funnits men inte tillkommit före-

taget på grund av avtalsvillkoren, räknas in i företaget inkomster och beskattas i över-

ensstämmelse med detta. I kommentaren till 1965 års avtal förklarar man att den här 

regeln är en allmän regel om vinstfördelningen mellan koncernföretag och att skatte-

myndigheten är berättigad att göra omräkningen.  

I 2012 års avtal tillkommer en ny paragraf som är en regel om motsvarande justering (i 

enighet med OECD-modellen) staterna emellan.
62

 Den innebär att då en stat räknar in 

inkomst och beskattar den så som om inkomsten skulle tillkommit denna första stat om 

de villkor som avtalats hade varit mellan två oberoende företag
63

 och även den andra 

staten inräknar och beskattar företaget, ska den andra staten göra en justering av det 
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 Se även RÅ 2008 not 61, OMX fallet. 
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 Bl.a. Dahlberg, Mattias, Regeringsrätten och de folkrättsliga skatteavtalen, Skattenytt, 2008 s. 482. 

Se även ovan avsnitt 3.2.1, fotnot 41. 
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skattebelopp som påförts företaget i denna andra stat.
64

  Staterna ska iaktta övriga be-

stämmelser i detta avtal och även, vid behov, överlägga med varandra.   

4.2.5 Utdelning (artikel 10) 

Utdelning från bolag med hemvist den ena avtalsslutande staten till person med hemvist 

i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat. I 1965 års avtal fanns 

en bestämmelse om att även bolagets hemviststat fick beskatta utdelningen. Skattesatsen 

var begränsad till 5 % av utdelningens bruttobelopp och berörde inte beskattningen av 

bolagets vinst.  1992 ändrades skattesatsen till 15 %. Man införde även att utdelningen 

skulle vara undantagen från beskattning i det land det utdelande bolaget hade sitt hem-

vist om mottagaren var ett bolag (ej handelsbolag) som direkt behärskade 25 % av kapi-

talet i det utdelande bolaget.
65

 Om den person som erhåller utdelningen innehar ett fast 

driftställe eller utövar fritt yrke i den stat det utdelande bolaget har hemvist och den 

andel som utdelningen grundas på äger verkligt samband med denna rörelse ska artik-

larna 7 (rörelse) respektive 15 (fritt yrke) tillämpas istället för denna artikel.  

2012 års avtal har några nya bestämmelser. Utdelning från bolag med hemvist i en av-

talsslutande stat till en fysisk person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får 

fortfarande beskattas i denna andra stat. Det innebär att personen som erhåller utdel-

ningen blir beskattad i sin hemviststat. Källstaten har fortfarande rätt att beskatta utdel-

ningen med högst 15 % av utdelningens bruttobelopp. Kravet för att undantas från käll-

statsbeskattningen har ändrats. Innehavskravet för undantag av denna källstatsbeskatt-

ning har sänkts från 25 % till 10 % av röstetalet eller kapitalet i det utdelande bolaget. 

Även pensionsfonder kan nu undantas från källstatsbeskattningen om utdelningen inte 

förvärvas genom en av pensionsfonden bedriven affärsverksamhet. Med affärsverksam-

het avses inte förvaltning av själva pensionskapitalet.
66

 Till detta kommer för pensions-

fonderna ett innehavskrav, att pensionsfonden inte säljer eller ingår avtal om att sälja 

andelarna som utdelningen belöper på, inom två månader efter det datum som andelarna 

förvärvades. Med uttrycket pensionsfond avses varje fond inom socialförsäkringssyste-

met som är bildad enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat. Även en person som är 

bildad enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat och är etablerad huvudsakligen för 
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att förvalta eller tillhandahålla pensioner och är undantagen från beskattning av den 

verksamheten och de avtalsslutande staternas myndigheter har kommit överens om att 

pensionsfonden ska omfattas av denna bestämmelse. För Sveriges del är AP-fonderna 

exempel på sådan pensionsfond.  

4.2.6 Ränta (artikel 11) 

I 1965 års avtal sa man att ränta som härrörde från en stat och betalades ut till en person 

med hemvist i den andra avtalsslutande staten, fick beskattas i hemviststaten. Om den 

stat som räntan härrörde från hade rätt att beskatta räntan enligt sin interna lagstiftning, 

fick även denna stat beskatta räntan, men skattesatsen fick inte överskrida fem procent 

av räntans belopp. Detta har i 2012 års avtal ändrats så att när den person som har rätt 

till räntan har hemvist i den andra avtalsslutande staten ska personen i fråga endast be-

tala skatt på räntan i hemviststaten. Inte både i hemviststaten och i källstaten. Om den 

person som är mottagare av räntan har hemvist i den ena staten och ett fast driftställe i 

den andra avtalsslutande staten varifrån räntan härrör och den fordran som räntan avser 

har ett verkligt samband med detta fasta driftställe, ska artikel 7 (rörelse) tillämpas i 

stället för artikel 11 (ränta). 

 I avtalet från 2012 har man även undantagit personen med hemvist i en avtalsslutande 

stat som bedriver fritt yrke från en stadigvarande anordning i den andra avtalsslutande 

staten och räntan härrör från en fordran som äger verkligt samband med denna stadigva-

rande anordning. Då ska i stället artikel 15, fritt yrke, tillämpas.   

Med uttrycket ränta menas i denna artikel inkomst av varje slags fordran. Detta oavsett 

om fordran har säkerställs genom inteckning i fast egendom eller inte, medför rätt till 

del av gäldenärens vinst eller inte. Med ränta avser man särskilt den inkomst av värde-

papper som utfärdats av staten och inkomst av obligationer och vinster som hänför sig 

till sådana värdepapper. Bland obligationer räknar man även in den variant av obligation 

som kallas debentures och vinster som hänför sig till sådana värdepapper. 

Straffavgifter på grund av sen betalning räknas inte in i begreppet ränta. 

I 1965 års avtal förtydligade man vad man menade med att räntan härrör från en avtals-

slutande stat. Ränta som härrör från en avtalsslutande stat innefattade ränta som utbeta-

lades från staten själv, en politisk underavdelning, lokal myndighet eller en person med 
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hemvist i denna stat. Om personen som betalade räntan hade hemvist i den ena staten 

och ett fast driftställe i den andra avtalsslutande staten och det lån som upptagits avsåg 

och betalades av det fasta driftstället, ansågs räntan härröra från den stat som det fasta 

driftstället var beläget i. Detta förtydligande är borttaget i 2012 års avtal men kan läsas 

in i det undantag som hänvisar till artikel 7 (rörelse) respektive artikel 15 (fritt yrke).  

När det finns en särskild förbindelse mellan den som betalar ränta och den som erhåller 

räntan och räntesatsen överstiger det räntebelopp som skulle ha avtalats mellan den som 

betalar räntan och den som erhåller räntebeloppet om en sådan förbindelse inte fanns, 

tillämpas bestämmelserna i artikel 11 (ränta) enbart på det räntebelopp som skulle avta-

lats om parterna inte hade haft en särskild förbindelse. Det överskjutande beloppet bes-

kattas enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga 

regler i detta avtal.  

4.2.7 Royalty (artikel 12) 

Royalty som betalas ut till en person ska endast beskattas i den avtalsslutande stat där 

personen som erhåller royaltyn har sin hemvist.  I 2012 års avtal har man lagt till att 

detta gäller om personen i fråga har rätt till royaltyn,
67

  detta för att förhindra att perso-

ner som är hemmahörande i en tredje stat gör ”skenetableringar” för att åtnjuta förmåner 

i ett skatteavtal.
68

 Med uttrycket royalty menas varje slags betalning som tas emot som 

ersättning för rätten att utnyttja eller för utnyttjandet av upphovsrätt till litterärt, konst-

närligt vetenskapligt verk.  I detta inräknas patent, varumärken, mönster eller modell, 

ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod. I begreppet räknas också in be-

talning för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig 

natur. I 2012 års avtal omfattas inte längre leasing.  

Bestämmelserna om royalty tillämpas inte om den som har rätt till royaltyn har hemvist 

i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i form av fast driftställe eller utövar fritt 

yrke i denna andra stat från en där belägen stadigvarande anordning och den rättighet 

för vilken royaltyn betalas har ett verkligt samband med rörelsen i detta land.  I dessa 

fall tillämpas i stället artiklarna 7 (rörelse) respektive artikel 15 (fritt yrke). 
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Liksom i artikeln om räntor har man i 2012 års avtal lagt till en paragraf avseende 

royalty som betalas ut från en utbetalare till en mottagare som har särskilda förbindelser 

med varandra och royalty beloppet överstiger det belopp som skulle betalats ut om utbe-

talaren och mottagaren inte hade haft denna särskilda förbindelse.  Det belopp som är 

överskjutande ska beskattas enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande stat med iakt-

tagande av bestämmelserna i detta avtal.  

4.2.8 Realisationsvinst (artikel 13) 

Vinst på grund av avyttring av fastighet beskattas i den stat där fastigheten är belägen. 

Vinst på grund av avyttring av lös egendom, som är att hänföra till ett fast driftställe 

som ett företag har i den andra avtalsslutande staten, beskattas i denna andra stat. Detta 

gäller även lös egendom i den andra avtalsslutande staten där egendomen ingår i en sta-

digvarande affärsanordning och affärsanordningen förfogas av en person, med hemvist i 

en avtalsslutande stat, för utövande av fritt yrke. Vinst genom avyttring av fast drift-

ställe (för sig eller i samband med avyttring av hela företaget) eller vinst genom avytt-

ring av stadigvarande anordning beskattas i den stat där det fasta driftstället eller stadig-

varande anordningen finns.  Vinst på grund av avyttring av den typ av egendom som 

avses i artikel 23 § 3 (kapital) beskattas endast i den avtalsslutande stat i vilken egen-

domen, enligt artikel 23 § 3, är underkastad skatt.  Vinst på grund av avyttring av annan 

egendom än de ovan nämnda, fastighet, lös egendom som hör till ett fast driftställe eller 

stadigvarande anordning, kapital, beskattas endast i det land säljaren har sitt hemvist.  

I 2012 års avtal har man lagt till en fjärde paragraf som reglerar en fysisk persons vinst 

på grund av avyttring av aktier eller annan andel eller rättighet i bolag. Har den fysiska 

personen haft hemvist i Sverige och fått hemvist i Schweiz får Sverige beskatta vinsten 

om avyttringen sker inom fem år efter den tidpunkt personen upphört ha hemvist i Sve-

rige. Detta gäller enbart om den fysiska personen var svensk medborgare vid den tid-

punkt som han/hon upphörde att ha hemvist i Sverige. Detta ligger i linje med den 

svenska interna rätt som regleras i IL 3 kap 19§ 1-7 och som innebär att en begränsat 

skattskyldig är skattskyldig för kapitalvinst på bland annat delägarrätter som han avytt-

rar det kalenderår eller de närmaste tio kalenderåren efter utflyttning från Sverige (s.k. 

10-årsregeln). 10-årsregeln i IL begränsas genom skatteavtalet till en 5-årsregel.  Be-

stämmelsen i IL omfattade tidigare bara svensk aktier men sedan 2007 omfattas även 



31 

 

utländska aktier.
69

  En förutsättning är att de förvärvats under den tid då den skattskyl-

dige varit obegränsat skattskyldig i Sverige.
70

  Det innebär att alla aktier som en fysisk 

person äger vid tidpunkten för utflyttningen från Sverige till Schweiz, kommer att ka-

pitalvinstbeskattas i Sverige om de säljs någon gång under de första fem åren från och 

med då personen bosatt sig i Schweiz. De aktier som personen i fråga köper efter det att 

han/hon är utflyttad från Sverige till Schweiz beskattas i Schweiz.  

4.2.9 Oskiftade dödsbon samt handelsbolag och enkla bolag (artikel 14) 

En avtalsslutande stats föreskrifter om beskattning av oskiftade dödsbon ska inte tilläm-

pas i den mån den som erhåller inkomst eller förmögenhet från dödsboet enligt bestäm-

melserna i detta avtal ska beskattas i den andra avtalsslutande staten. 

Även då ett handelsbolag eller enkelt bolag, med hemvist i Schweiz, enligt bestämmel-

serna i detta avtal är befriat från eller berättigat till nedsättning av svensk skatt, har Sve-

rige rätt att beskatta de delägare i handelsbolaget eller det enkla bolaget, som är bosatta i 

Sverige. I dessa falla ska artikel 25 § 1 (likställighet mellan skattskyldiga) tillämpas. 

Denna artikel är oföräntrad i det reviderade avtalet från 2012. Noteras kan att denna 

artikel inte finns i OECD:s modellavtal. 

  

4.2.10 Fritt yrke (artikel 15) 

En person, med hemvist i en avtalsslutande stat, som genom utövande av fritt yrke eller 

annan jämförbar självständig verksamhet förvärvar inkomst i den andra avtalsslutande 

staten, ska endast beskattas i hemviststaten. Om han har en stadigvarande anordning i 

den andra avtalsslutande staten, som står till hans förfogande för utövande av verksam-

heten, får den del av inkomsten som är hänförlig till den andra avtalsslutande staten 

beskattas i den andra avtalsslutande staten.  

Med uttrycket ”fritt yrke” menas sådan självständig verksamhet som utövas av läkare, 

advokater, ingenjörer, arkitekter, tandläkare, revisorer och särskilt självständig veten-

skaplig, litterär och konstnärlig verksamhet samt uppfostrings och utbildningsverksam-

het. Artikeln om fritt yrke har inte varit föremål för någon revidering så bestämmelsen 

är oförändrad sedan 1965.  
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 SFS 2007:1122. 
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 RÅ 2010 ref. 112, Högsta förvaltningsdomstolens dom Mål nr 283-10. 
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4.2.11 Enskild tjänst (artikel 16) 

Den lön och liknande ersättning som en person med hemvist en stat erhåller ska endast 

beskattas i denna stat, såvida arbetet inte utförs i den andra avtalsslutande staten. Då 

arbetet utförts i den andra avtalsslutande staten får ersättningen på grund av anställning-

en beskattas i den andra avtalsslutande staten.  Avser ersättningen styrelsearvoden (arti-

kel 17), pension, livränta och liknande ersättningar (artikel 19) eller offentlig tjänst (ar-

tikel 20) regleras dessa ersättningar särskilt i respektive artikel. 

Inkomst som en person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av arbete 

som utförs i den andra avtalsslutande staten ska dock endast beskattas i den förstnämnda 

staten (hemviststaten) under förutsättning att inkomsttagaren vistas i den andra avtals-

slutande staten sammanlagt 183 dagar eller mindre under beskattningsåret, att ersätt-

ningen betalats av eller på uppdrag av en arbetsgivare som inte har hemvist i denna 

andra avtalsslutande stat och att ersättningen inte är en omkostnad som belastar ett fast 

driftställe som arbetsgivaren har i denna andra avtalsslutande stat.   

Ersättning för personligt arbete som utförs ombord på fartyg och flygplan i internation-

ell trafik får beskattas i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning. 

Denna artikel är oförändrad sedan 1965.  

4.2.12 Styrelsearvoden (artikel 17) 

Styrelsearvoden eller liknande ersättningar, som uppbäras av en person med hemvist i 

en avtalsslutande stat i egenskap av styrelseledamot i ett bolag med hemvist i den andra 

avtalsslutande staten, må beskattas i denna andra stat. Man kan se detta som en käll-

statsbeskattning och artikeln är oförändrad sedan 1965.  

4.2.13 Artister och idrottsmän (artikel 18) 

Utan att det hindras av bestämmelserna i artiklarna 15 (fritt yrke) och 16 (enskild tjänst) 

får inkomst som skådespelare, artister, musiker eller idrottsmän förvärvar under sin yr-

kesutövning beskattas i den avtalsslutande stat i vilken yrket utövas. Denna bestäm-

melse ska även tillämpas, utan hinder av artikel 7 (rörelse), då inkomsten uppbärs av en 

person hos vilken en sådan yrkesutövare är anställd. Artikeln är oförändrad sedan 1965.  
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4.2.14 Pension, livränta och liknande ersättningar (artikel 19) 

Artikel 19, om pensioner, har arbetats om i 2012 års avtal.  Man har slagit ihop1965 års 

artikel 19 (pensioner) och artikel 21 (livränta) till en ny artikel 19 som behandlar både 

pensioner och livräntor. 1965 sa man att pensioner och liknande ersättningar enbart 

skulle beskattas i hemviststaten. Undantaget från detta var pensioner som enligt svensk 

socialförsäkringslagstiftning betalades ut till personer med hemvist i Schweiz. Dessa 

pensioner skulle beskattas i Sverige och Sverige skulle från sin skatt på pensionsin-

komsten avräkna den skatt som erlagts i Schweiz. (Art 19 § 2 som hänvisade till artikel 

25 § 4 skulle tillämpas.) Livräntor beskattades enligt artikel 21 i 1965 års avtal endast i 

hemviststaten. 

Enligt 2012 års avtal får utbetalningar enligt svensk socialförsäkringslagstiftning bes-

kattas i Sverige och i så fall ska Sverige avräkna ett belopp som motsvarar den inkomst-

skatt som erlagts i Schweiz. Avräkningsbeloppet ska inte överstiga den svenska in-

komstskattens belopp på pensionen.  Pension och annan liknande ersättning som inte 

utbetalas enligt socialförsäkringslagstiftningen får beskattas i den stat som utbetalningen 

härrör från. Detta gäller också livräntor, som ska beskattas i den stat de härrör från. Här 

har man, både avseende pensioner och livräntor, ändrat från beskattning i hemviststaten 

till att även beskatta i källstaten. Med uttrycket livränta menas ett fastställt belopp som 

utbetalas periodiskt under en viss tid eller under en persons livstid och som utgår på 

grund av förpliktelse att utbetala ersättning i pengar.  

Avgifter till en pensionsplan som betalas av eller för en fysisk person med hemvist i en 

avtalsslutande stat till en, i den andra avtalsslutande staten, ”pensionsplan som grundad 

och erkänd för beskattningsändamål” ska behandlas på samma sätt som om avgiften 

betalats till en pensionsplan i den avtalsslutande staten där personen har hemvist. Detta 

gäller dock enbart om personen haft hemvist i den andra avtalsslutande staten och ome-

delbart innan han fick hemvist i den avtalsslutande staten omfattades av pensionsplanen 

i den andra avtalsslutande staten och pensionsplanen motsvarar en i den andra avtalsslu-

tande staten för beskattningsändamål erkänd pensionsplan. Även pensionsplaner som är 

inrättade inom ramen för socialförsäkringssystemet i en avtalsslutande stat räknas in i 

uttrycket ”pensionsplan”.  

Pension omfattar både engångsutbetalningar och periodiska utbetalningar. 
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Genom förändringarna har Sverige utvidgat sin rätt att beskatta pensioner på det sätt 

man ville redan 1978
71

 men som då inte blev godkänt i Schweiz Förbundsförsamling. 

I RÅ 2010 not 23
72

 ansågs ett livsvarigt pensionsavtal som omvandlats ett engångsbe-

lopp omfattas av sådan pension som avsågs i artikel 19. Fallet rörde ett förhandsbesked 

från skatterättsnämnden där personen A, svensk bosatt i Schweiz, och bolaget X AB 

frågade om engångsbeloppet avsåg sådan pension som avsågs i artikel 19 i skatteavtalet 

mellan Sverige och Schweiz. Svaret var jakande och personen beskattades således en-

bart i Schweiz då det var hans hemviststat. Hade engångsbeloppet betalats ut efter det 

att 2012 års avtal trätt ikraft hade Sverige fått beskattat pensionsutbetalningen. 

4.2.15 Offentlig tjänst (artikel 20) 

Artikel 20 har bytt namn från ”allmän tjänst” till ”offentlig tjänst”. Även materiellt sett 

har artikeln ändrats i 2012 års avtal.  I ursprungsavtalet från 1965 sa man att all ersätt-

ning, inklusive pensioner skulle beskattas i den utbetalande staten. I 2012 års avtal är 

huvudregeln att ersättningen, med undantag från pension, beskattas i den utbetalande 

staten. Pension beskattas nu istället enligt artikel 19 (pensioner). Sedan har man lagt till 

en ny bestämmelse som gäller s.k. ”lokalanställda”.
73

 Bestämmelsen säger att om en 

person erhåller ersättning för offentlig tjänst från den ena avtalsslutande staten men ut-

för arbetet, har hemvist, är medborgare eller inte fick hemvist uteslutande för att utföra 

detta arbete, i den andra avtalsslutande staten, ska i stället ersättningen beskattas i denna 

andra stat.  

Artikeln har även fått en ny andra paragraf som behandlar ersättning som betalas på 

grund av rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat. Beroende på vilken sorts in-

komst det rör sig om ska då i stället artikel 16 (enskild tjänst), 17 (styrelsearvoden) eller 

18 (artister och idrottsmän) tillämpas.  

4.2.16 Studerande (artikel 21) 

Artikeln om studerande har bytt nummer från artikel 22 till artikel 21. Bytet är gjort 

med anledning av att 1965 års avtal har i artikel 21 reglering av livräntor vilken i 2012 
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 Prop.1978/79:185. 
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 RÅ 2010 not. 23, Högsta förvaltningsdomstolens Mål nr 7070-09, Skatterättsnämndens ärende dnr 88-

09/D. 
73

 Uttrycket är citerat från Svanhagens artikel i SvSkT 2012:8, s. 644-656. 
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års avtal har lagts in i artikel 19. Materiellt sett finns ingen skillnad mellan 1965 och 

2012 års avtal.  

En student som har eller har haft hemvist i en avtalsslutande stat och som vistas och 

studerar i den andra avtalsslutande staten ska inte beskattas i den andra avtalsslutande 

staten för belopp som han erhåller från utlandet för att bekosta sitt uppehälle, utbildning 

eller undervisning. 

En studerande vid universitet eller liknande högre utbildning i en avtalsslutande stat 

som har en anställning i den andra avtalsslutande staten i syfte att erhålla praktik, och 

anställningen inte överstiger 100 dagar under beskattningsåret, ska inte beskattas i den 

andra avtalsslutande staten. 

4.2.17 Övriga inkomstslag (artikel 22) 

Övriga inkomstslag, för vilka det inte gjorts en uttrycklig bestämmelse i avtalet, ska 

beskattas i den stat där personen som erhållit inkomsten har hemvist.  

I 2012 års avtal finns tillagt att då en person, som har hemvist i en avtalsslutande stat, 

bedriver rörelse från ett fast driftställe eller utövar fritt yrke från en stadigvarande an-

ordning i den andra avtalsslutande staten skall denna bestämmelse inte gälla. I dessa fall 

beskattas även övriga inkomster utifrån bestämmelserna i artikel 7 (rörelse) respektive 

artikel 15 (fritt yrke). I detta tillägg undantas även övriga inkomster av fast egendom 

som ska beskattas i den avtalsslutande stat där fastigheten är belägen. 

 

4.3 Beskattning av förmögenhet 

4.3.1 Beskattning av kapital (artikel 23) 

Beskattning av kapital har i 2012 års avtal omnumrerats från artikel 24 till artikel 23. 

Någon materiell ändring har inte gjorts.  

Förmögenhet som består av sådan fastighet som beskrivs i artikel 6 (fastighet) beskattas 

i den avtalsslutande stat där fastigheten är belägen. 

Förmögenhet som består av lös egendom som hör till ett företags fasta driftställes an-

läggnings eller driftkapital beskattas i den avtalsslutande stat som driftstället är beläget. 
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Detsamma gäller för förmögenhet som består av lös egendom som hör till en stadigva-

rande anordning för utövande av fritt yrkes anläggnings eller driftkapital.  

Lös egendom som är hänförlig till fartyg eller luftfartyg som används i internationell 

trafik ska bara beskattas i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning. 

Alla andra slags förmögenhet som innehas av en person med hemvist i en avtalsslutande 

stat, beskattas bara i den personens hemviststat. Förmögenhetsskatten i Sverige upp-

hörde 2007 vilket innebär att vi inte hemvist beskattar denna inkomst i dagsläget. 

 

4.4 Sammanfattning 

I avtalets avdelning med fördelningsartiklar reglerar de avtalsslutande staterna vilken 

stat som ska beskatta vilken inkomst respektive förmögenhet. I det här avsnittet har jag 

beskrivit vad avtalet har för bestämmelser i respektive fördelningsartikel och även tagit 

med vilka förändringar som är gjorda i 2012 års reviderade avtal. En sammanställning 

av vilka förändringar som är gjorda i varje enskild artikel finns nedan i avsnitt 7.2. 
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5 Metoder för undvikande av dubbelbeskattning 

5.1 Inledning 

När en inkomst får beskattas i de båda avtalsslutande staterna är det i artikel 24, om 

metoder för undvikande av dubbelbeskattning, som man har reglerat hur man ska und-

vika dubbelbeskattning av inkomsten. I detta avsnitt beskrivs hur man har bestämt att 

man ska göra när både Sverige och Schweiz har beskattningsanspråk på en viss inkomst 

och avtalets fördelningsartiklar tillåter beskattning i båda staterna. I artikel 24 regleras 

om en stat ska räkna bort en inkomst för att inkomsten ska beskattas i den andra avtals-

slutande staten (exempt-metoden) eller om den inkomstskatt som personen erlagt i den 

ena staten ska räknas av i den andra avtalsslutande staten (credit-metoden).   

5.2 Metoder för undvikande av dubbelbeskattning (artikel 24) 

Artikeln metoder för undvikande av dubbelbeskattning har ändrats i 2012 års avtal. Den 

har omnumrerats från artikel 25 till artikel 24.  En bestämmelse har tagits bort och två 

andra har lagts till. Oförändrat är att när en person med hemvist i Sverige innehar för-

mögenhet eller erhåller inkomst som enligt detta avtal beskattas i Schweiz, ska Sverige 

från den svenska inkomstskatten avräkna ett belopp som motsvarar den inkomstskatt 

som erlagts i Schweiz. På samma sätt ska Sverige från skatten på förmögenhet räkna av 

ett belopp som motsvarar den förmögenhetsskatt som erlagts i Schweiz.
74

  Då en person 

med hemvist i Sverige uppbär inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 20 (offentlig 

tjänst) enbart ska beskattas i Schweiz, ska Sverige undanta den inkomsten från beskatt-

ning.  På personens återstående inkomst får Sverige tillämpa den skattesats som skulle 

vara tillämplig om inkomsten inte undantagits från beskattning.
75

 Avräkningsbeloppet 

ska inte i något fall vara högre än den inkomstskatt eller förmögenhetsskatt som skulle 

erlagts i Sverige om inte inkomsten eller förmögenheten beskattats i Schweiz.
76
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 Sverige har sedan 1 januari 2007 inte längre någon förmögenhetsskatt så just denna del av avtalet har 

idag ingen betydelse. 
75

Sverige har avstått från att tillämpa denna progressionsuppräkning som ges möjlighet till enligt avtalet. 

Detta då denna typ av uppräkning ger för stor arbetsbörda hos SKV och bortfallet av skatt anses vara 

försumbar. RSV:s utgåva av skatteavtalet med Schweiz s. 63. 
76

 Har ingen betydelse då vi idag inte har förmögenhetsskatt och inte heller tillämpar progressionsuppräk-

ning.  
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När en person med hemvist i Schweiz uppbär pension enligt det svenska socialförsäk-

ringssystemet (se artikel 19) som beskattas i Sverige, ska Sverige från sin skatt avräkna 

ett belopp som motsvarar den i Schweiz erlagda inkomstskatten på pensionen.   

Utdelning från ett bolag med hemvist i Schweiz till ett bolag med hemvist i Sverige ska 

vara undantagen från svensk skatt. Detta gäller i den mån utdelningen enligt svensk lag 

skulle varit undantagen från svensk skatt om båda bolagen skulle haft hemvist i Sverige. 

Detta gäller dock inte när det utbetalande bolagets inkomst huvudsakligen härrör från 

sådan verksamhet som förvaltning av värdepapper eller annan därmed likartad lös egen-

dom och verksamheten bedrivs i Schweiz av det utbetalande bolaget eller av ett bolag i 

vilket det äger minst 25 % av de rösträttsberättigade aktierna.  

I RÅ 1999 not 34 uttalade sig Högsta förvaltningsdomstolen om vad som inte inräkna-

des i begreppet värdepapper eller där med likartad lös egendom. Fallet rörde ett schwei-

ziskt dotterbolag vars verksamhet huvudsakligen var att lämna lån, koncernbidrag och 

att fungera som administratör för vissa koncerninterna leasingavtal. Bolaget skulle inte 

äga aktier eller andra värdepapper i vare sig koncernbolag eller andra bolag. Skatterätts-

nämnden ansåg att verksamheten var av sådan art att den skulle räknas som förvaltning 

av värdepapper eller annan därmed lös egendom. Högsta förvaltningsdomstolen kom 

fram till att verksamheten inte var av sådan art.    

Tillagt i 2012 års avtal är två bestämmelser om undvikande av dubbelbeskattning på 

schweizisk sida där den första säger att då en person med hemvist i Schweiz uppbär 

inkomst eller innehar förmögenhet som enligt detta avtal får beskattas i Sverige ska så-

dan inkomst, i den mån den inte utgör inkomst som avses i artikel 10 (utdelning) eller 

förmögenhet, undantas från beskattning i Schweiz. Schweiz får dock räkna in det som 

undantagits i underlaget för uträkning av skattesatsen på den inkomst eller förmögenhet 

som ska beskattas i Schweiz.  

Den andra, i 2012 års avtal tillagda regeln om dubbelbeskattning på den schweiziska 

sidan, är att även att då en person med hemvist i Schweiz uppbär inkomst, som enligt 

bestämmelserna om utdelning (artikel 10) får beskattas i Sverige, ska Schweiz på ansö-

kan medge denna person skattelättnad.  Skattelättnaden i Schweiz görs genom att 

Schweiz antingen avräknar ett belopp som motsvarar den på utdelningen uttagna 

svenska skatten (dock maximalt det belopp som den schweiziska skatten skulle vara på 
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utdelningen om ingen avräkning gjorts) eller sätter ned den schweiziska skatten med ett 

schablonbelopp eller delvis undantar denna inkomst på utdelning från schweizisk skatt 

(och då minst medge avdrag från bruttobeloppet med det belopp som uttagits i skatt i 

Sverige). 

Borttagen är bestämmelsens treårsregel om ett presumerat boende i Sverige. Den gällde 

fysiska personer med hemvist i Schweiz. Dessa fick beskattas i Sverige oavsett övriga 

bestämmelser i skatteavtalet om de enligt svensk intern rätt ansågs bosatta i Sverige. . 

Sverige skulle då avräkna samtliga i Schweiz erlagda skatter på inkomst eller förmö-

genhet. Bestämmelsen gällde under en treårsperiod från avresan och enbart Svenska 

medborgare. Bestämmelsen är borttagen i 2012 års avtal.  

 

5.3 Sammanfattning 

Avtalets metodartikel, artikel 24, reglerar hur staterna ska hantera den situation av dub-

belbeskattning av en person som uppkommer då personens inkomst beskattas i båda 

länderna. Som exempel kan nämnas när en person som har hemvist i Sverige erhåller 

inkomst som enligt avtalet beskattas i Schweiz, ska Sverige från det svenska skattean-

språket räkna av den skatt som betalats i Schweiz. När en person med hemvist i Sverige 

erhåller inkomster för offentlig tjänst från Schweiz, ska Sverige räkna bort inkomsten 

från personens, i Sverige, beskattningsbara inkomster. Metodartikeln tar upp de olika 

situationer med dubbel beskattning som uppkommer i avtalet och hur man ska lösa dem 

så att personen inte beskattas dubbelt.   
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6 Avtalets särskida bestämmelser och slutbestämmelser 

6.1 Inledning 

Avtalets särskilda bestämmelser och slutbestämmelser reglerar som de avtalsslutande 

staterna ansett vara viktigt att reglera men som inte är varken definitioner eller fördel-

ningsartiklar. I de särskilda bestämmelserna regleras att de skattskyldiga ska vara lik-

ställda, att myndigheterna i de avtalsslutande staterna genom ömsesidiga överenskom-

melser ska lösa frågor om beskattning som strider mot avtalet, hur staterna ska utbyta 

uppgifter med varandra och hur konsulära befattningshavare ska beskattas. Bland dessa 

särskilda bestämmelser återfinns den artikel som var största anledningen till revidering 

av avtalet, artikel 27 om utbyte av uppgifter. De slutliga bestämmelserna reglerar avta-

lets ikraftträdande och upphörande. I detta kapitel går jag igenom avtalets särskilda be-

stämmelser, artikel 25-28, och avtalets slutbestämmelser, artikel 29-30. 

 

6.2 Särskilda bestämmelser 

6.2.1 Likställighet mellan skattskyldiga (artikel 25) 

När det gäller artikeln om likställighet mellan skattskyldiga har artikeln bytt numrering 

från 26 till 25 men det är inte några materiella förändringar mellan 1965 års avtal och 

det som trädde i kraft 2012. Artikeln går ut på att medborgare i en avtalsslutande stat 

inte ska beskattas på annat sätt i den andra avtalslutande staten än den andra statens 

egna medborgare under samma förhållanden. Med medborgare menas alla fysiska per-

soner som har en avtalsslutande stats nationalitet och alla juridiska personer och sam-

manslutningar som bildas i enighet med den avtalsslutande statens lagar. Med beskatt-

ning menas alla sorters skatter. När ett företag i en avtalsslutande stat har ett fast drift-

ställe i den andra avtalsslutande staten ska beskattningen av det fasta driftstället inte 

vara mindre fördelaktigt än för ett företag i den andra avtalsslutande staten som bedriver 

motsvarande verksamhet.  

 En avtalsslutande stat ska inte anses vara förpliktigad att medge personer med hemvist i 

den andra avtalsslutande staten personliga avdrag vid beskattningen, skattebefrielser 

eller skattenedsättningar på grund av försörjningsplikt mot familj eller civilstånd som 

medges personer med hemvist i den förstnämnda staten.   



41 

 

Företag i en avtalsslutande stat vilkas kapital delvis eller helt kontrolleras eller ägs av 

personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten ska inte i den förstnämnda staten 

bli föremål för beskattning på något annat sätt än andra liknande företag i den först-

nämnda staten.  

6.2.2 Förfarande vid ömsesidig överenskommelse (artikel 26) 

Artikel 27 i 1965 års skatteavtal mellan Sverige och Schweiz har genom protokollet den 

28 februari 2011 omnumrerats till artikel 26. Någon materiell skillnad är det inte mellan 

1965 års och 2012 års avtal men i protokollet från 2011, som är den del av avtalet mel-

lan staterna har man kommit överens om att om Sverige i ett skatteavtal med en tredje 

stat tar in en bestämmelse om skiljedomsförfarande så ska en § 5 läggas till i artikel 26 

så att även avtalet mellan Sverige och Schweiz har en reglering om skiljedomsförfa-

rande.   

Om en person som har hemvist i en avtalsslutande stat gör gällande att det i en eller i 

båda avtalsslutande staterna vidtagits åtgärder mot honom eller henne som medfört eller 

kommer att medföra beskattning som strider mot detta avtal har han eller hon rätt att 

framställa saken hos den behöriga myndigheten i den stat han eller hon har hemvist. En 

sådan framställan ska inte påverka hans eller hennes rätt att använda sig av de rättsme-

del som finns i dessa staters interna rättsordning.  

Om den behöriga myndigheten finner den framställda saken grundad, men själv inte kan 

få fram en tillfredsställande lösning, ska myndigheten genom ömsesidig överenskom-

melse med den berörda myndigheten i den andra staten försöka lösa frågan i syfte att 

undvika en beskattning som strider mot detta avtal.  

Svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer rörande tolkningen av detta avtal ska de 

behöriga myndigheterna söka avgöra genom ömsesidig överenskommelse. De kan 

också göra överenskommelser för att undvika dubbelbeskattning i sådana fall som inte 

omfattas av detta avtal. De berörda myndigheterna kan ta kontakt med varandra för att 

lösa frågor och träffa överenskommelser. Muntliga överläggningar kan äga rum inom 

ramen för en kommitté bestående av representanter för berörda myndigheter i de avtals-

slutande staterna om detta skulle kunna underlätta en överenskommelse. 
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6.2.3. Utbyte av upplysningar(artikel 27) 

Artikel 27 om utbyte av upplysningar är, som jag nämnt ovan i avsnitt 3.2, helt ny i av-

talet. Den berör i första hand skatteärenden.  I RÅ 2008 ref 44
77

 hade Skatterätts-

nämnden, i det förhandsbesked från 2005 som var första instans i fallet, uttalat sig om 

möjligheten till utbyte av upplysningar med Schweiz. Man sa ”Däremot synes den över-

enskommelse mellan Sverige och Schweiz som träffades i anslutning till avtalets ingå-

ende ge viss möjlighet för svenska skattemyndigheter att inhämta uppgifter som kan 

behövas för att tillämpa svensk lagstiftning”. Genom införandet av artikel 27 är det nu 

reglerat att Sverige kan begära upplysningar.  

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska utbyta sådana upplysningar 

som kan antas vara av betydelse vid tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal. De 

berörda myndigheterna ska också utbyta upplysningar som kan vara relevanta för admi-

nistration eller verkställighet av intern lagstiftning i fråga om skatter av varje slag om 

beskattning enligt denna lagstiftning inte strider mot bestämmelserna i avtalet. Utbytet 

av upplysningar begränsas inte av artiklarna om skattskyldiga (artikel 1) eller skatter 

(artikel 2). Dessa upplysningar som en stat tar emot ska behandlas som hemliga och får 

endast yppas för personer eller myndigheter (inklusive domstolar och förvaltningsor-

gan) som fastställer, uppbär eller driver in dessa skatter. Upplysningarna får även yppas 

för de som handlägger åtal eller överklagande i fråga om dessa skatter eller som utövar 

tillsyn över dessa verksamheter. Upplysningarna får bara användas för dessa ändamål 

och upplysningarna får yppas vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden. Är det 

så att lagstiftningen i båda avtalsslutande stater tillåter annan användning av upplys-

ningar som en avtalsslutande stat mottagit av den andra avtalsslutande staten och den 

stat som lämnat upplysningen tillåter detta kan upplysningen användas för andra ända-

mål.  Dessa bestämmelser om utbyte av upplysningar medför inte att en avtalsslutande 

stat har skyldighet att vidta förvaltningsåtgärder som avviker från den lagstiftning eller 

administrativa praxis som finns i den avtalsslutande staten eller i den andra avtalsslu-

tande staten.  Bestämmelserna medför inte heller att en avtalsslutande stat har skyldig-

het att lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig 

administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten.  

Dessa bestämmelser medför inte heller en skyldighet för en avtalsslutande stat att lämna 
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upplysningar som skulle röja affärs- industri-, handels-, eller yrkeshemlighet eller förfa-

ringssätt som nyttjas i näringsverksamhet eller att lämna upplysningar som skulle strida 

mot det allmännas hänsyn (ordre public). Begränsningarna i förpliktelsen för en avtals-

slutande stat att lämna upplysningar till den andra avtalsslutande staten medför inte att 

den ena avtalsslutande staten kan vägra lämna upplysningar uteslutande för att staten 

självt inte har intresse av upplysningarna. Då en avtalsslutande stat begär upplysningar 

enligt den här artikeln ska den andra avtalsslutande staten använda de medel den förfo-

gar över för att inhämta de begärda upplysningarna. Detta även om den andra staten 

själv inte har något intresse av upplysningarna för sina egna beskattningsändamål. En 

avtalsslutande stat har inte rätt att vägra att lämna ut upplysningar för att upplysningarna 

innehas av en bank, annan finansiell institution, representant, ombud eller förvaltare. 

Den avtalslutande staten har inte heller rätt att vägra att lämna upplysningar för att de 

gäller äganderätt i en person. Skattemyndigheten i den anmodade staten har rätt att 

ålägga innehavare av denna typ av upplysningar att lämna ut upplysningarna för att den 

anmodade staten ska kunna uppfylla åtagandet att lämna ut upplysningar. För denna typ 

av upplysning gäller inte den begränsning som annars gäller en stats skyldighet att 

lämna ut upplysning, inte heller nationell lagstiftning som strider mot utlämnandet av 

upplysning. 

Det tilläggsprotokoll som tillfogats avtalet innehåller kompletterande bestämmelser.
78

 

Upplysningar som begärs får begäras efter det att sedvanliga åtgärder som står till för-

fogande i intern rätt har vidtagits. Den information som ska utbytas ska vara relevant för 

skatteärenden. Den stat som begär uppgifterna ska lämna information om namnet på den 

person som upplysningarna gäller, personens adress (om den är känd), kontonummer 

eller födelsedatum, för vilken tidsperiod upplysningen gäller, vad för sorts och i vilken 

form upplysningarna ska vara, vilket beskattningsändamål upplysningarna ska vara i 

och namn och eventuellt adress på den person som kan tänkas inneha begärda uppgifter. 

Artikel 27 medför i det Svensk-Schweiziska avtalet inte en skyldighet att utbyta upplys-

ningar på spontan eller automatisk basis.
79

 Den sista kompletterande bestämmelsen är 

att administrativa förfaranderegler ska följas innan upplysningar överlämnas så att den 

skattskyldiges rätt till ett vederbörligt förfarande tillvaratas. I den skriftväxling som 
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finns från 2011, och som också ingår i lagen
80

 har man kommit överens om att den frå-

gande staten kan identifiera personen på annat sätt än genom namn och adress och att 

det räcker att man så vitt det är känt, anger namn och adress på den som antas inneha 

upplysningar.  

I skriftväxlingen mellan Sverige och Schweiz har Schweiz klargjort att artikeln om ut-

byte av upplysningar inte tillåter ”Fishing expeditions”. Dessa ”Fishing expeditions” är 

en bortre gräns för vilken sorts information som får efterfrågas. Detta betyder att det 

krävs att det pågår ett ärende i den ena staten för att det ska kunna ske ett utbyte av upp-

lysningar. Den stat som begär upplysningar ska i sin begäran ha tagit med den perso-

nens identitet för vilken upplysningen begärs. I undantagsfall ska man kunna begära 

upplysning utan att uppge personens identitet men då ska det finnas en omfattande in-

formation om personen för att den andra staten ska lämna ut uppgifter.  Detta innebär 

för Sveriges del att Skatteverket (SKV), redan innan det begär upplysningar om en per-

sons tillgångar i Schweiz, måste känna till att sådana tillgångar finns. SKV kan alltså 

inte begära att få en lista på vilka svenskar som har konton i Schweiz. Den information-

en kan SKV i praktiken bara få genom att personerna själva uppger at de har tillgångar, 

genom att deklarera dem i sin självdeklaration eller genom at uppge detta genom frivil-

lig rättelse.  

I RÅ 2007 ref. 23 hade SKV kännedom om att en person, P.L, hade bankkonto i utlan-

det. SKV förelade P. L att vid vite av 100 000 kr inom 10 dagar från mottagandet 

komma in med kontodrag avseende bankkonto i utlandet under viss angiven tidsperiod. 

Högsta förvaltningsdomstolen kom fram till att SKV inte hade rätt att förena ett före-

läggande att komma in med kontoutdrag avseende bankkonto, med vite.  

Om fallet gäller bankkonto i Schweiz, har nu SKV möjlighet att utfå kontoutdraget di-

rekt från banken i och med artikel 27 om utbyte av upplysningar. Informationsutbytet 

avser kalenderåret from 1 januari 2012. 

6.2.4 Diplomatiska och konsulära befattningshavare (artikel 28) 

Artikeln om diplomatiska och konsulära befattningshavare har inte ändrats i 2012 års 

avtal. Bestämmelserna i artikeln ska inte påverka sådana privilegier som tillkommer 
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diplomatiska eller konsulära befattningshavare i beskattningshänseende utifrån folkrät-

ten eller andra särskilda överenskommelser. För de inkomster som, enligt folkrätten 

eller andra särskilda överenskommelser, inte ska beskattas i den stat den utsände befatt-

ningshavaren är ackrediterad, har den utsändande staten beskattningsrätten. Personer 

som tillhör en avtalsslutande stats beskickning eller konsulat i den andra avtalsslutande 

staten ska anses ha hemvist i den utsändande avtalsslutande staten om personen är med-

borgare i och skyldig att erlägga skatt på inkomst och förmögenhet i samma omfattning 

som en medborgare med hemvist i denna utsändande stat.  

Detta avtal ska inte tillämpas beträffande internationella organisationer, deras organ 

eller tjänstemän.  Avtalet ska inte heller tillämpas är det gäller personer som tillhör en 

tredje stats beskickning eller konsulat och personen inte i någondera staten behandlas 

som en person med hemvist i den staten. 

 

6.3  Slutbestämmelser 

6.3.1 Ikraftträdande (artikel 29) 

Detta avtal ska ratificeras i Sverige av Hans Majestät konungen med riksdagens sam-

tycke samt för Schweiz del av Förbundsrådet med godkännande av förbundsförsamling-

en.  Ratifikationshandlingarna ska snarast utväxlas i Bern och avtalet träder i kraft i och 

med utväxlingen. I Sverige ska tillämpningen ske på inkomstskatter som förvärvats ef-

ter den 1 januari 1966 och på förmögenhetsskatt som utgår på grund av taxeringen år 

1967 eller senare. I Schweiz ska avtalet tillämpas på varje beskattningsår som börjar 

efter den 1 januari 1967. I och med avtalet från 1965 upphörde avtalet från 1948 att 

gälla. Denna artikel är oförändrad i 2012 års avtal.  

 

6.3.2 Upphörande (artikel 30) 

Avtalet förblir i kraft tills det sägs upp av en av de avtalsslutande staterna. Den stat som 

vill säga upp avtalet kan på diplomatisk väg säga upp avtalet genom underrättelse, sen-

ast sex månader före utgången av varje kalenderår, från och med 1968. Om avtalet sägs 

upp ska avtalet upphöra gälla för svenska inkomstskatter från och med den 1 januari 



46 

 

nästkommande år och för svenska förmögenhetsskatter, som utgår på grund av taxering, 

det andra kalenderåret efter uppsägningen. För Schweiz del upphör avtalet att gälla, för 

alla skatter, den 1 januari det andra kalenderåret efter det år uppsägningen ägde rum. 

Denna artikel är också oförändrad i 2012 års avtal.  

 

6.4 Sammanfattning 

I detta kapitel har jag behandlat de artiklar i avtalet som reglerar de särskilda bestäm-

melser som man har överenskommit. Jag har även återgett den del i avtalet som reglerar 

hur avtalet ska träda i kraft och hur avtalet ska upphöra. Vid en jämförelse mellan 1965 

års avtal och 2012 års avtal finns det ingen materiell skillnad i dessa särskilda bestäm-

melser förutom artikel 27, som är tillagd. Tillägget av artikel 27 är den största föränd-

ringen i hela skatteavtalet.  
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7 Slutlig sammanfattning och slutsatser  

7.1 Inledning 

Sverige var tidig med att sluta skatteavtal med andra länder. Det första vi slöt var 1928 

med Tyska riket och 1948 slöt vi vårt första skatteavtal med Schweiz. Vi har haft tre 

huvudsakliga syften med att sluta skatteavtal med andra länder. Det första är ”att undan-

röja eller lindra effekterna av internationell dubbelbeskattning”, det andra syftet är ”att 

uppmuntra investeringar mellan de avtalsslutande staterna och skapa så goda konkur-

rensförhållanden för svensk exportindustri som möjligt” och slutligen att ”förhindra 

internationell skatteflykt”.
81

 Avtalen har alltid varit viktiga medel för skattekontroll. 

Idag har Sverige avtal med 80 länder och de flesta avtalen följer, den internationell er-

kända standarden för bilaterala skatteavtal, OECD:s modellavtal.
82

  I början av 1960-

talet uppfattades skatteavtalet med Schweiz som omodernt och förlegat och ett nytt avtal 

förhandlades fram. Det ersatte avtalet från 1948 och följde i princip OECD:s modellav-

tal men en av modellavtalets artiklar accepterades inte av Schweiz. Den som saknades 

var artikel 26 om utbyte av upplysningar. Schweiz hade reserverat sig mot den artikeln i 

alla sina skatteavtal för att skydda den schweiziska banksekretessen. Det nya avtalet var 

det som kallas 1965 års avtal. Sedan 2007 har Sverige haft ett fokus på att omförhandla 

skatteavtal där vi inte har haft med bestämmelser om informationsutbyte. Efter omfat-

tande påtryckningar på s.k. sekretesstater, däribland Schweiz, inför G20-ländernas möte 

2009 accepterade Schweiz OECD:s standard för informationsutbyte och mer transpa-

rens i framför allt skatteärenden.  Detta öppnade en möjlighet för Sverige att omför-

handla 1965 års skatteavtal och därigenom få in artikeln om utbyte av information i 

skatteavtalet. Detta gjordes 2011 och resultatet är det reviderade avtalet från 1965 som 

nu kallas 2012 års avtal. Genom bestämmelsen om informationsutbyte i skatteärenden i 

2012 års avtal har SKV fått möjlighet till insyn hos de schweiziska bankerna och på så 

sätt en möjlighet att motverka och förebygga skatteflykt. I det reviderade avtalet har 

man tagit vara på möjligheten att justera en del artiklar i avtalet för att ”täppa till” de 

”hål” som gjort att skatteintäkter har försvunnit ut ur Sverige. De ändringar som är 

gjorda redogör jag kortfattat för nedan i avsnitt 7.2 och mina sammanfattande slutsatser 

redogör jag för nedan i avsnitt 7.3. 

                                                      
81

 Citaten är från Riksrevisionens skrivelse ”Sveriges skatteavtal med andra länder – effekterna av rege-

ringens arbete, RiR, 2010:24 sid. 7. 
82

OECDs Model Tax Convention on Income and on Capital. 



48 

 

7.2 Sammanfattning av skillnader i avtalet 

I 2012 års avtal har man i artikel 5 (fast driftställe) utökat vad som inte räknas som fast 

driftställe. Man har undantagit en stadigvarande plats för affärsverksamheten som bara 

är till för förberedande eller biträdande art eller installationsarbeten i samband med le-

verans av maskiner eller utrustning som företaget tillverkat. Detta innebär att man har 

utökat det som kallas ”den negativa listan” med ytterligare ett undantag. Detta kan få 

effekt för företag som arbetar i installationsprojekt vid t.ex., infrastrukturarbeten.  

I artikel 9 (intressegemenskap mellan företag) har man lagt till en justeringsregel för att 

inte företag ska bli beskattade i båda staterna för samma uppjusterade inkomst som på-

förts bolag i en intressegemenskap pga. avtalsvillkor som avviker från de villkor som 

skulle förekommit om bolagen hade varit oberoende av varandra. Förändringen är en 

anpassning till OECD:s modellavtal.  

I artikel 10, som behandlar utdelning, har innehavskravet för att utdelning från dotterbo-

lag till moderbolag ska vara undantagen från källskatt, sänkts från 25 % till 10 %. I arti-

keln har det lagts till att även pensionsfonder i vissa fall undantas från källskatt. För 

Sveriges del gäller detta undantag t.ex. AP-fonderna.  

Artikel 11 om ränta är förändrad på det sätt att den tidigare tillåtna källskatten om 5 % 

nu är borttagen och räntan ska som huvudregel enbart beskattas i hemviststaten. Ränta 

som härrör från ett fast driftställe eller självständig rörelse undantas från hemviststatens 

exklusiva beskattningsrätt och i dessa fall skall i stället reglerna i artikel 7 (rörelse) re-

spektive 15 (fritt yrke) tillämpas. Detta får egentligen ingen effekt eftersom de personer 

som enligt intern svensk rätt är begränsat skattskyldiga inte källskattbeskattas för ränta. 

Artikel 12 om royalty har som huvudregel att hemviststaten har beskattningsrätten, med 

undantag för fasta driftställen och fria yrken som beskattas i enighet med artikel 7 (rö-

relse) respektive artikel 15 (fritt yrke). Nytt är att en stat, om mottagare och utbetalare 

av royaltyn har en intressegemenskap mellan sig och royaltyn är satt högre än vad som 

skulle varit om det var två oberoende parter, kan justera för höga belopp. Ändringen är 

en anpassning till OECD:s modellavtal men den ligger också i linje med EU:s 

ränte/royalty direktiv vilket även gäller gentemot Schweiz. Den skattefria överflyttning 
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som kan ske ska inte användas för att erhålla skattefrihet för vad som egentligen är en 

vinstöverflyttning från ett land till ett annat.
83

 

I artikel 13 om realisationsvinst har man infört en ny bestämmelse som tillåter Sverige 

att beskatta de kapitalvinster som fysiska personer som flyttat till Schweiz gör på aktie-

försäljning de första fem löpande åren efter utflyttningen. Detta gäller alla aktier som 

personen hade vid utflyttningen, svenska och utländska. Beskattningen tillämpas enbart 

på fysiska personer som var svenska medborgare vid utflyttningen. Denna femårsregel 

är hårdare än den 3-års regel som fanns i artikel 24 (metodartikeln) innan revideringen. 

Förändringen innebär i korthet att alla aktier en fysisk person, som är svensk medbor-

gare, har vid utflyttningen från Sverige till Schweiz ska kapitalvinst beskattas i Sverige 

om de säljs någon gång under de, från utresedatum, nästkommande fem åren. Denna 

regel stoppar den tidigare oönskade utflyttningen av fysiska personer med stora aktiein-

nehav som tidigare varken beskattades i Sverige eller Schweiz., då Schweiz inte ka-

pitalvinstbeskattade aktieförsäljning.  

Artikel 19 om pension har slagits ihop med bestämmelserna före detta artikel 21 om 

livräntor till nuvarande artikel 19. Sveriges rätt att beskatta har utökats till att inte enbart 

omfatta pension som omfattas av socialförsäkringslagarna utan även annan pension och 

liknande ersättning som inte betalas ut enligt socialförsäkringslagstiftningen. Även liv-

räntor som betalas ut i Sverige ska beskattas i Sverige. Tidigare beskattades de i hem-

viststaten, inte källstaten. Pensioner enligt socialförsäkringslagarna ska som tidigare 

beskattas av Sverige med avräkning av schweizisk skatt. I artikeln har man även lagt till 

en bestämmelse om likabehandling av pensionsplaner i vissa fall. Den är till för att un-

derlätta för personer som tillfälligt tar anställning i den andra staten än sin vanliga hem-

viststat. Revideringen av artikel 19 har utökat Sveriges beskattningsrätt i och med att 

alla pensioner och livförsäkringar får beskattas i Sverige.  

Artikel 20 om offentlig tjänst har förutom att den har fått ett namnbyte ändrats så att 

ersättningen för offentlig tjänst, exklusive pensioner, beskattas i utbetalarstaten. Pens-

ioner beskattas i stället enligt artikel 19. Tillagt är även en bestämmelse om de offentlig 

anställda personer som arbetar, har hemvist och är medborgare i en stat, men erhåller 
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 Ränte/royalty direktivet gäller även gentemot Schweiz sedan 2005-07-01 och är implementerad i 

svensk rätt genom 6a kap.IL. För mer utförlig läsning om detta se Ståhl, Kristina, Persson Österman, 

Roger, Hilling, Maria, Öberg, Jesper, EU Skatterätt, avsnitt 7.4.3, s.266-268. 
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ersättningen från den andra staten ska beskattas i sin hemviststat. Artikeln är en anpass-

ning till OECD:s modellavtal.  

Artikel 22 om övriga inkomstslag har som huvudregel att dessa inkomster ska beskattas 

i hemviststaten. Artikeln har nu kompletterats med undantag för fasta driftställen, som 

istället ska beskattas enligt artikel 7 (rörelse) och personer som bedriver fria yrken, som 

ska beskattas i enighet med artikel 15 (fritt yrke). Övriga inkomster som hör till fastig-

het ska beskattas där fastigheten är belägen. Även denna artikel är en anpassning till 

OECD:s modellavtal.   

Artikel 24 om metoder för undvikande av dubbelbeskattning har fått två nya bestäm-

melser som innehåller regler om undvikande av dubbelbeskattning på schweizisk sida 

där Schweiz i den ena undantar inkomst som beskattats i Sverige från inkomstbeskatt-

ning i Schweiz. Den andra gäller utdelning eller förmögenhet som beskattats i Sverige 

där Schweiz avräknar den svenska skatten alternativt sätter ned den schweiziska skatten 

med ett schablonbelopp. Bestämmelsens treårsregel om presumerat boende i Sverige 

tillsammans med dess regler om omvänd credit har utgått.  

Den sista skillnaden, mellan 1965 års och 2012 års avtal, är artikel 27 om utbyte av upp-

lysningar är tillagd. Det var möjligheten att få in denna artikel som var skälet till att 

Sverige och Schweiz omförhandlade/reviderade skatteavtalet. De avtalsslutande stater-

nas berörda myndigheter ska utbyta sådana upplysningar som kan betydelse för tillämp-

ningen av detta avtal. Myndigheterna ska också utbyta uppgifter som kan vara relevanta 

i skatteärenden. Utbytet ska inte heller begränsas av artikel 1 (skattskyldiga eller artikel 

2 (skatter) vilket innebär att utbytet även kan gälla personer som inte har hemvist i en av 

de avtalsslutande staterna. Det innebär även att informationsutbytet inte behöver be-

gränsas till de skatter som avtalet omfattar. Informationen omfattas av sekretess och får 

bara yppas till de som handlägger skatteärendena, handlägger åtal i skatteärenden eller 

utövar tillsyn av dessa verksamheter. Uppgifterna får användas till andra ändamål om 

det tillåts enligt lagstiftningen i båda länderna och den som ger ut upplysningen medger 

det. Den stat som får en begäran om upplysning kan avslå denna om begäran innebär att 

lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt intern lagstiftning eller administrativ 

praxis. Den stat som fått begäran behöver inte heller vidta förvaltningsåtgärder som 

avviker från dess lagstiftning eller administrativa praxis. Inte heller finns det någon 
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skyldighet att lämna ut upplysningar som rör företagshemligheter eller sådant som 

skulle strida mot det allmännas hänsyn.  

Dessa begränsningar innebär dock inte att en stat kan avslå begäran för att den själv inte 

har något intresse av upplysningarna, inte heller har den rätt att vägra lämna ut upplys-

ningar för att upplysningarna innehas av en bank eller liknande. Skattemyndigheten i 

den stat som begär upplysningen har rätt att i den andra staten ålägga den person som 

innehar upplysningen att lämna ut den. För denna typ av upplysning gäller inte den be-

gränsning som annars gäller en stats skyldighet att lämna ut upplysning, inte heller nat-

ionell lagstiftning som strider mot utlämnandet.  

I tilläggsprotokollet som tillfogats avtalet har man förtydligat att den stat som begär 

upplysningar förts ska ha vidtagit ”alla sedvanliga åtgärder” som står till förfogande i 

intern rätt innan man begär upplysningar av den andra staten. Den stat som begär upp-

lysning ska själv, vid förfrågan, inneha en viss, i avtalet specificerad, grundinformation 

om den person som upplysningarna gäller. Detta för att undvika s.k. ”fasning expedit-

ions” d.v.s. att en stat begär ut allt information om alla för att sedan se om det finns nå-

got som de kan använda sig av i materialet. 

 

7.3 Sammanfattande slutsatser och egen kommentar 

Ett av de huvudsakliga syftena för Sverige att sluta skatteavtal med andra länder är att 

förhindra internationell skatteflykt. Sveriges skatteavtal med andra länder följer det s.k. 

modellavtalet från OECD. I modellavtalet finns en bestämmelse om utbyte av uppgifter 

mellan de avtalsslutande staterna. Schweiz har från början reserverat mot denna artikel 

för att skydda landets banksekretess och artikeln om utbyte av uppgifter har tidigare inte 

funnits med i något av de schweiziska skatteavtalen med andra länder. Efter starka på-

tryckningar inför G20 mötet 2009 accepterade Schweiz OECD:s standard för informat-

ionsutbyte och transparens i framför allt skatteärenden.  Schweiz förbundsråd fattade 

därefter beslut om att alla Schweiz skatteavtal skulle innehålla informationsartikeln och 

att alla befintliga avtal skulle revideras så att informationsartikeln lades till. 

 2011 omförhandlades skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz och vi fick artikel 27 

tillagd i skatteavtalet. Samtidigt tog vi möjligheten att ändra i de avtalsbestämmelser 
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som orsakade störst bortfall av svenska skatteintäkter. De viktigaste ändringarna i avta-

let är, enligt min uppfattning, förutom tillägget av artikel 27 (utbyte av uppgifter) för-

ändringarna i artikel 13 (realisationsvinst) och artikel 19 (beskattningen av pensioner).  

Övriga ändringar i avtalet är antingen en anpassning till OECD:s modellavtal eller en 

omnumrering av artiklar och paragrafer. Sverige borde kanske även omförhandlat arti-

kel 7 så att CFC-lagstiftningen, också utifrån schweizisk synvinkel, blivit förenlig med 

avtalet. 

Tillägget av artikel 27 (utbyte av uppgifter) innebär att SKV har möjlighet att begära 

uppgifter om kontoinnehav i schweiziska banker. Enligt SKV har detta resulterat i att 

många svenskar har lämnat in självrättelse av oredovisade tillgångar i utlandet. Att Sve-

rige inte längre har någon förmögenhetskatt kan också ha underlättat beslutet att redo-

visa tidigare oredovisade tillgångar. Det ”kostar” inte något att ta hem eller redovisa 

tidigare gömda tillgångar. Då informationsutbytet gör att SKV kan få upplysningar från 

de schweiziska bankerna är det inte heller lika intressant att försöka ”gömma” tillgångar 

i eller flytta tillgångar till Schweiz. Schweiziska banker ger i jämförelse med Svenska 

banker låg ränta på sparade medel. En ränta på 0,1-0,25 % är inte ovanlig.
84

  

Även ändringen i artikel 13 (realisationsvinst) kommer att kunna ”stoppa skatteläck-

age”. I och med att de aktier, som en fysisk person innehar vid utflyttningen från Sve-

rige till Schweiz, kommer att beskattas i Sverige om de säljs inom fem år efter flytten, 

är det inte intressant att flytta till Schweiz för att där snabbt realisera aktietillgångar.  

 I och med ändringen i artikel 19 (pensioner) har Sverige rätt att källbeskatta alla pens-

ioner och livräntor som betalas ut från Sverige. Här har Sverige utvidgat sin rätt att be-

skatta och genom denna ändring har ytterligare ett ”skatteläckage” stoppats. Har man 

stora utbetalningar från pensions eller livförsäkringar ”vinner” man inte heller på att 

bosätta sig i Schweiz av det skälet.  

Genom revideringen av 1965 års skatteavtal med Schweiz har Sverige ”täppt till hål” 

som tidigare inneburit ”skatteläckage”. De ändringar som är gjorda i artikel 13 och arti-

kel 19 gör att skatteintäkter inte längre ”flyttar till Schweiz”. 

                                                      
84

 Credit Suisse, UBS, Raffeisen Bank i mars 2013. 
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Införandet av artikel 27 om informationsutbyte kan innebära att tillgångar som fram tills 

nu har funnits i Schweiz istället ”flyttar hem” till Sverige. Detta i kombination med att 

Sverige inte längre har förmögenhetsskatt, att räntorna i Schweiz på insatta bankmedel 

är mycket låga, att räntor beskattas med 30 % både i Sverige och i Schweiz och att man 

har möjlighet att göra ”självrättelse” i deklarationen, har gjort att pengar har ”flyttat 

hem”. Hittills
85

 har SKV fått in cirka 3 800 självrättelser, vilka redovisat 1 108 miljoner 

kronor som tidigare inte redovisats. Av dessa står Schweiz för 51 %.
86

  Detta innebär att 

omkring 1 938 svenskar har ”hämtat hem” cirka 566 miljoner kronor från ”hemliga kon-

ton” i Schweiz. Det reviderade skatteavtalet har i kombination med de fördelar som 

finns med att flytta hem tillgångar haft önskvärd effekt. 
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 From 1 januari 2010 till och med 30 april 2013.  
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 På andra på andra plats kommer Luxemburg som står för 18 %. Källa: SKV:s Pressekreterare Gunilla 

Hedin. 
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