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SAMMANFATTNING 

Uppsatsens syfte är att problematisera kring frågeställningen huruvida den senaste ti-

dens utveckling avseende Skatteverkets syn på prissättning av internräntor är förenlig 

med gällande rätt. 

Inledningsvis konstateras att korrigeringsregeln alltid ska tillämpas vid internationell 

internprissättning och att den i praxis förklarats utgöra lex specialis i förhållande till 

andra allmänna skatteregler. Vidare påtalas regelns internationella anknytning och att en 

tillämpning av regeln kan leda till dubbelbeskattning. Områdets internationella karaktär 

har resulterat i att organisationer såsom OECD utarbetat regler och riktlinjer för intern-

prissättning. OECD förespråkar att armlängdsprincipen används för att avgöra prissätt-

ningens marknadsmässighet. Vilket görs genom att hitta det pris som oberoende nä-

ringsidkare skulle avtalat om. Det konstateras att den svenska korrigeringsregeln är 

uppbyggd med armlängdsprincipen som förebild och att riktlinjerna i praxis har uttalats 

vara vägledande. 

Därefter kommenteras de rättsfall som återfinns på området, vilka är förhållandevis få 

från högsta instans. Kammarrätterna har på senare tid avkunnat domar i ett flertal fall. 

Fall som härrör från Skatteverkets förnyade syn på området efter en dom från år 2010 i 

Högsta förvaltningsdomstolen, det så kallade Diligentiamålet. Domarna är förhållande-

vis samstämmiga i det att de inte velat ge Skatteverket rätt för sin argumentation. En 

argumentation som bygger på att moderbolagets (långivaren) insyn och kontroll i dot-

terbolaget (låntagaren) påverkar kreditrisken. En sådan argumentation, påpekar kritiker-

na, är inte kompatibel med armlängdsprincipen och därmed korrigeringsregeln. 

Sedan undersöks korrigeringsregelns förenlighet med EU-rätten innan en kort kompara-

tiv studie görs med våra närmaste grannländer som visar att armlängdsprincipen är gäl-

lande även i deras rättsordningar. 

Avslutningsvis gör jag en bedömning av rättsläget. En bedömning som utmynnar i att 

jag anser att Skatteverkets syn på området står i strid med gällande rätt, då korrigerings-

regeln inte ger utrymme för att hänsyn tas till moderbolagets insyn och kontroll som en 

faktor att justera för. 

Som en sista kommentar förespråkar jag dels att korrigeringsregeln förtydligas med 

hänvisning till den skatterättsliga legalitetsprincipen, dels ger jag mina tankar om ett 



eventuellt framtida avgörande i högsta instans. Något som jag tyvärr inte tror kommer 

ske med tanke på kammarrätternas domslut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FÖRKORTNINGAR 
 

Dnr. Diarienummer 

EU Europeiska Unionen 

FEUF Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

f.,ff. Följande sida, Följande sidor 

HFD  Högsta förvaltningsdomstolen 

IL  Inkomstskattelag (1999:1229) 

Jmf Jämför med 

LSK  Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter 

not Notismål från Högsta förvaltningsdomstolen 

OECD  The Organisation for Economic Co-operation and Development 

Prop. Proposition  

ref. Referatmål från Högsta förvaltningsdomstolen 

RF  Regeringsformen 

SFL  Skatteförfarandelagen (2011:1244) 

SKV  Skatteverket 

SKVFS  Skatteverkets författningssamling 

SN Skattenytt 

STIBOR  Stockholm Internbank Offered Rate 

SvSkT Svensk Skattetidning 

 

 

 

 



1. BAKGRUND 

1.1 Inledning 

Internprissättning, vad innebär det egentligen? Jo, det är prissättning av transaktioner 

mellan multinationella företag i ekonomisk intressegemenskap. Om jag påstår att kvali-

ficerade bedömningar resulterat i siffror som visar att närmare 70 % av världen transakt-

ioner är koncerninterna,
1
 då blir områdets komplexitet och betydelse uppenbar. 70 %, 

det är en stor del av världens sammanlagda skatteuttag som skulle kunna flyttas fritt 

över nationsgränserna om området var oreglerat.  

Området har stor ekonomisk betydelse med tanke på att reglerna, generellt sett, syftar 

till att beräkna ett marknadsmässigt pris. Att beräkna ett marknadsmässigt pris, det låter 

sannerligen inte som en juridisk frågeställning men ändå är det ett område som syssel-

sätter en mängd jurister. Varför är det så? Förklaringen ligger i att internprissättningen 

faller under det skatterättsliga området. Ett område som har en speciell karaktär vilket 

ställer den praktiserande juristen inför särskilda skattejuridiska metodfrågor.  

Internprissättningen, i den form den kommer behandlas i det följande, har alltid en in-

ternationell anknytning eftersom det endast är då som en eventuell korrigering får ge-

nomföras. Det medför att det är flera aktörer än normalt som är inblandade, vilka är 

minst två företag i minst två stater och således minst två interna rättsordningar och 

eventuellt också ett skatteavtal för att reglera beskattningen mellan staterna. Det är inte 

särskilt svårt att förstå att en sådan situation kan ge upphov till en del problem, både 

med beräkningen och med dubbelbeskattning. Det är av den anledningen som olika in-

ternationella organ, främst OECD,
2
 utarbetat regelverk som ska kunna tillämpas gemen-

samt och internationellt. Om flera stater tillämpar samma regelverk ser man från myn-

dighetshåll att skattefelet kan minskas, alltså att ”skatteplanering” och ”skatteundandra-

gande” begränsas, samtidigt som de skattskyldiga får bättre möjligheter att undvika 

dubbelbeskattning. Win-win situation med andra ord. 

Den svenska regleringen är internationellt anpassad genom att våra normer på området 

är utformade med artikel 9 i OECD:s modellavtal
3
 (modellavtalet) som, ja – modell. 

OECD har även gett ut riktlinjer för tolkning och tillämpning av sina internprissätt-

                                                           
1
 Annika Sjöblom, Kommentar till artikeln Stora föränringar inom internprissättningsområdet de senaste 

åren, SvSkT 2012:4 s. 353. 
2
 The Organisation for Economic Co-operation and Development. 

3
 Model Tax Convention on Income and on Capital. 



ningsregler
4
 (riktlinjerna), vilka Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har uttalat är väg-

ledande i utvalda delar. Så långt allt väl om det inte vore för vad HFD år 2010 medde-

lade i Diligentiadomen.
5
 En dom som rörde nationell internprissättning, och där HFD 

gjorde vissa uttalanden som av Skatteverket fått en extensiv tolkning. I korthet har Skat-

teverket tagit fasta på domstolens uttalande att moderbolagets insyn och kontroll påver-

kar kreditrisken för lånet. Skatteverket har sedan givit detta uttalande en vid tillämpning 

genom att utfärda ett ställningstagande enligt vilket uttalandet även ska anses gälla vid 

tillämpning av den så kallade korrigeringsregeln. En regel som får användas för att ju-

stera prissättningen, 14 kap. 19 § inkomstskattelag (1999:1229) (IL). 

Problemet är att kritiker anser att en sådan tillämpning, där moderbolagets (långivaren) 

insyn och kontroll i sitt dotterbolag (låntagaren) tillmäts betydelse, strider både mot 

modellavtalet och mot riktlinjerna men även den svenska lagtexten. 

Detta har gett upphov till en mängd situationer där Skatteverket nekat företagen full 

avdragsrätt på räntorna med hänvisning till Diligentiadomen. Något som företagen i 

många fall inte accepterat och överklagat för att få en domstolsprövning. Där är vi nu, 

några mål har plöjt sig genom både förvaltningsrätt och kammarrätt, men ännu har inget 

prövningstillstånd meddelats av HFD. 

Uppsatsen försöker i det följande att svara på vad gällande rätt kan tänkas vara och uti-

från det sia om utgången vid en eventuell framtida prövning av HFD. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Har Diligentia-domen givit upphov till en ny riktning för prissättning av räntor som 

avviker från armlängdsprincipen och riktlinjerna? Också frågan om Skatteverkets ställ-

ningstagande är förenligt med armlängdsprincipen, såsom den utvecklats och fastställts 

av OECD? 

 

 

                                                           
4
 Rapporten utkom första gången år 1979 ”Transfer Pricing and Multinational Enterprises”, denna ersat-

tes 1995 av OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations”, 
vilken har uppdaterats till 2010 års version. 
5
 RÅ 2010 ref. 67. 



1.4 Disposition 

Arbetet bygger på den rättsdogmatiska traditionen, en metod som söker finna gällande 

rätt i de traditionella rättskällorna. Rättsdogmatiken inrymmer den skattejuridiska meto-

den, vilken har en speciell karaktär, i och med att skatt är en form av tvångsbidrag utan 

direkt koppling till motprestation. Skatterätten verkar i anknytning till civilrätten samti-

digt som den är bunden av den skatterättsliga legalitetsprincipen. Vidare har området en 

stark internationell anknytning där bi- och multilaterala skatteavtal samt ett antal inter-

nationella organ, utöver EU, påverkar beskattningen. Den skattejuridiska metoden söker 

finna och tolka gällande rätt med hänsyn till dessa okonventionella rättskällor. 

Arbetet fokuserar på Skatteverkets ställningstagande och huruvida ett moderbolags in-

syn och kontroll är förenlig med riktlinjerna. Vilket innebär att det endast är utvalda 

delar av den så kallade jämförbarhetsanalysen som beaktas. Det medför att kreditvärde-

ring och i viss mån val av modell hamnar utanför arbetets gränser. 

Uppsatsen är uppdelad på tre delar. Den första delen behandlar de allmänna utgångs-

punkterna för ämnet internprissättning. Den syftar till att ge en övergripande inblick i 

och belysa svårigheterna med ämnet, vilket görs genom ett studium av relevanta rätts-

källor inklusive en genomgång av riktlinjerna. Därefter behandlas rättspraxisen på om-

rådet, med särskilt fokus på den senaste tidens avkunnade domar. De rättsfall som redo-

visas från högsta instans kan anses vara komplett vad avser den specifika frågeställning-

en avseende prissättning av räntor och riktlinjernas ställning i svensk rätt. Däremot re-

dovisas inte uttömmande förteckning av underrättsavgöranden utan den delen fokuserar 

främst på avgöranden som tillkommit efter det att Skatteverkets ställningstagande ut-

kom. Rättsfallen belyses med en genomgång av varje rättsfall för sig vilket avslutas 

med en gemensam kommentar avseende rättsläget, (se punkt 2-4). 

Den andra delen är en undersökning avseende internprissättningsreglernas förenlighet 

med EU-rätten samt en komparativ studie av rättsordningarna i våra grannländer Norge 

och Finland. Jämförelsen är kortfattad och koncentreras uteslutande på riktlinjernas 

ställning i den interna rätten. Studien kan inte på något sätt anses vara uttömmande och 

de rättskällor som behandlats är endast lagtext och utvald praxis, (se punkt 5). 

Den sista och avslutande delen består av min bedömning av rättsläget och ett försök att 

besvara de frågeställningar som ligger till grund för arbetet. Svaren bygger på de tidi-

gare delarna och en bedömning av gällande rätt görs med hänsyn till de olika åsikter 



som framförts i doktrin och rättspraxis men även utifrån de kortare intervjuer med före-

trädare från Skatteverket och en av Sveriges största banker som jag genomfört. Avsnit-

tet avslutas med förslag på förbättringar samt en möjlig inblick i framtiden, (se punkt 6-

7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. INTERNPRISSÄTTNING – ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER 

2.1 Ränta, vad är det? 

För att skapa någon form av begriplighet i kommande diskussion måste termen ränta 

utredas. För vad är ränta egentligen och hur beräknas den? 

Skatteverket anser att ränta är en ”… kostnad för en kredit, d v s det belopp som lånta-

garen betalar till långivaren utöver kapitalbeloppet som ersättning för att han får låna 

pengar. Det saknar betydelse om ersättningen betecknas som ränta eller annat”.
6
 Ränta 

kan sägas utgöra kostnaden, utöver amortering, som låntagaren måste betala långivaren 

för att erhålla ett lån.
7
 Det blir en kostnad för låntagaren eftersom pengar idag anses som 

mer värt än pengar imorgon, där räntan uttrycks som skillnaden mellan dessa två vär-

den.
8
 Kostnaden bestäms efter allmänna ekonomiska principer, det vill säga efter utbud 

(långivaren) och efterfrågan (låntagaren). De båda önskar var för sig erhålla det mest 

fördelaktiga avtalet, vilket för långivaren är så hög ränta som möjligt i förhållande till 

risk och för låntagaren så låg ränta som möjligt.
9
 

Prissättning av ränta kan delas upp i minst två delar, där den första delen utgör kostna-

den för pengar över tid (finansieringskostnaden) vilken kan beräknas med hjälp av nå-

gon internbankbasränta, till exempel STIBOR
10

, och den andra delen utgör risken för att 

låntagaren inte förmår betala tillbaka lånet, den så kallade kreditrisken.
11

 I praxis har de 

två delarna uppdelats i mindre beståndsdelar. HFD uttalade följande: ”[s]om ersättning 

för lån hos pantrörelse erlägger låntagaren en efter viss procent av lånesumman för viss 

tid beräknad låneavgift, som enligt 6 § lagen (1949:722) om pantlånerörelse bestäms av 

länsstyrelsen. Vid fastställande av avgiften skall hänsyn tas till de kostnader av olika 

slag som är förbundna med drivande av pantlånerörelse och till att avgiften bör ge en 

skälig förräntning av det i rörelsen nedlagda kapitalet (prop. 1949:201 s 25). Motsva-

rande synpunkter beaktas också vid bestämmande av ränta på lån i bank.”
12

  

                                                           
6
 Skatteverket, Handledning för beskattning av inkomst vid 2012 års taxering, 2012, s. 927 

7
 SAOL, 2012, s. 780 (”avgift för lån”). 

8
 I Fisher, The Rate of Interest, 1907, s. 3. D. Hanqvist, Finansmarknadens referensräntor – särskilt om 

stibor, Juridisk Publikation, Nr. 1, 2013, s. 82. 
9
 Se J. Burmeister, P. Holstad, J. Wittkull, Ränta på lån från moderbolag till dotterbolag – tillbaka till RÅ 

2010 ref. 67. Svensk Skattetidning 2011:9 s. 722 f. 
10

 Se Mikael Ståhl & Maria-Pia Hope, Kreditrisk, insyn och kontroll vid förvärvsfinansiering – en civilrätts-
lig redogörelse, Svensk Skattetidning 2012:4 sida 372. 
11

 P S Rose & S C Hudgins, Bank Management & Financial Services, 8u., 2010, s.214. P M Wiséen, På 
kollissionskurs med armlängdsprincipen, Skattenytt 2011 s. 668. 
12

 RÅ 84 1:94. 



Räntan kan illustreras med följande tabell som visar räntans olika delar, vilka tillsam-

mans utgör räntesättningen mot en låntagare.
13

 

(d) vinst  

 

 

 

Total ränta 

(c) likviditetspremie 

(b2) riskpremie inflationsrisk 

(b1) riskpremie kreditrisk 

(a3) upplåningskostnad 

(a2) övrig kostnadstäckning 

(a1) grundränta 

Bild 1 – Bankräntans struktur. 

Räntesättning är som synes ett tämligen komplext område där prissättningen är bero-

ende av ett flertal olika faktorer. Denna genomgång, avseende räntans uppbyggnad, är 

nyttig att ha i åtanke vid den fortsatta läsningen. 

2.2 Intern rätt 

2.2.1 Nullum Tributum Sine Lege
14

 – Legalitetsprincipen i skatterätten 

När lösningar ska hittas på skatterättsliga problem är det nyttigt att ha reglerna för till-

lämpning och uttagande av skatt i åtanke då uttagandet av skatt, i likhet med gärning 

och straff i straffrätten, är begränsad genom skatterättens legalitetsprincip. Att staten 

tilldelats rätten att beskatta enskilda personer, fysiska som juridiska, innebär ett stort 

ansvar. Det eftersom utövandet av beskattningsrätten innebär ett ingrepp i de skattskyl-

digas frihet, ett ingrepp genom tvångsvederlag som saknar direkt motprestation.
15

 Lag-

stiftaren har av det skälet infört grundläggande bestämmelser om skatt redan i grundla-

gen. Riksdagen har således ensam kompetens att besluta om uttagande av skatt, 1 kap. 4 

§ och 8 kap. 2-3 §§ Regeringsformen (RF). Detta innebär att skatt endast får uttas med 

stöd av den högsta föreskriften, lag. 

Vidare finns ett retroaktivitetsförbud kopplat till förbudet i 2 kap. 10 § 2 st. RF, av vil-

ket det framgår att ”skatt eller statlig avgift får inte tas ut i vidare mån än som följer av 

                                                           
13

 D. Hanqvist, Finansmarknadens referensräntor – särskilt om stibor, Juridisk Publikation, Nr. 1, 2013, s. 
85. 
14

 På svenska, ungefär: Ingen skatt utan lag. 
15

 Det ligger ingen värdering i påståendet utan ska endast ses som utifrån ett rent objektivt perspektiv. 



föreskrifter som gällde…”
16

 Beskattning får alltså endast grundas på vad som följer av 

gällande lag, eller, vid eftertaxering, den lydelse lagen hade under beskattningsåret. Det 

medför även att en analogisk tillämpning är förbjuden eftersom analogin kan anses vara 

”föreskriftskravets motsats.”
17

  

Legalitetsprincipen får även betydelse vid lagtolkning eftersom uttagandet av skatt end-

ast får göras med stöd av lag. Vilket innebär att skattskyldigheten klart måste framgå 

eller i vart fall genom en rimlig tolkning av lagen för att skattskyldighet ska föreligga.
18

 

Av detta följer att stor försiktighet måste iakttas när stöd söks för beskattning i andra 

rättskällor, såsom förarbeten och praxis. Andra rättskällor får, utifrån legalitetsprinci-

pen, endast beaktas vid argumentationsanalys och inte ges normativ verkan.
19

  

2.2.2 Korrigeringsregeln 

Den svenska skatterätten är uppbyggd på så sätt att ett företags kostnader som uppstår 

för att förvärva och bibehålla inkomster får dras av mot företagets inkomster. Ränteut-

gifter är, med vissa undantag, avdragsgilla även fast de inte är hänförliga till inkomster-

na, 16 kap. 1 § IL. Vidare följerAv allmänna principer och praxis följer att koncernin-

terna transaktioner ska genomföras till marknadsmässigt pris.
20

  

Vad gäller oriktig prissättning för koncerninterna internationella transaktioner har lag-

stiftaren valt att motverka dessa genom införandet av två bestämmelser i inkomstskatte-

lagen, 14 kap. 19-20 §§. Reglerna har tillkommit för att skydda den svenska skattebasen 

och tar sikte på situationer där alltför låga resultat blivit följden av en oriktig prissätt-

ning.  

För det fall ett företag, koncerninternt och vid internationella förhållanden, skulle ha 

möjlighet att avtala om vilket pris som helst för sina eller motpartens tjänster skulle det 

kunna resultera i att denne också fullt ut skulle kunna styra sin beskattning. Ett mycket 

förenklat, men ändå korrekt, exempel föreligger vid en koncernintern transaktion där 

moderbolaget är stationerat i ett lågskatteland och dotterbolaget i ett högskatteland. 

Moderbolaget utlånar till dotterbolaget en viss summa och avtalar om en ränta som 

uppgår till dotterbolagets intäkter, efter avdrag för kostnaderna, för ett år. Den intäkten 

                                                           
16

 Författarens kursivering. 
17

 Hultqvist Anders, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, Juristsförlaget, s. 126. 
18

 A.a. s. 
19

 A.a. s. 369. 
20

 Se RÅ 2010 ref. 67.  



som skulle ha beskattats i högskattelandet kommer nu istället att beskattas i lågskatte-

landet eftersom dotterbolaget redovisar en intäkt som uppgår till noll. Ett sådant förfa-

rande kan, om det tillkommit endast för att undvika beskattning, sägas underminera 

högskattelandets skattebas.  

Det är tydligt redan här att reglerna avseende internationell internprissättning har en 

internationell anknytning då det alltid är minst två stater som är inblandade. Korrige-

ringsregeln blir tillämplig om det framgår av skatteavtalet.
21

 Sverige har i dagsläget 

skatteavtal med 112 stater.
22

  

Korrigeringsregeln uttrycks i 14 kap. 19 § IL såhär: 

”Om resultatet av en näringsverksamhet blir lägre till följd av att villkor avtalats som avviker 

från vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende näringsidkare, ska resultatet be-

räknas till det belopp som det skulle ha uppgått till om sådana villkor inte funnits. Detta gäller 

dock bara om  

1. den som på grund av avtalsvillkoren får ett högre resultat inte ska beskattas för detta i Sverige 

enligt bestämmelserna i denna lag eller på grund av ett skatteavtal, 

2. det finns sannolika skäl att anta att det finns en ekonomisk intressegemenskap mellan parterna, 

och 

3. det inte av omständigheterna framgår att villkoren kommit till av andra skäl än ekonomisk in-

tressegemenskap.” 

Vad gäller den ekonomiska intressegemenskapen har lagstiftaren i 14 kap. 20 § IL för-

klarat att sådan föreligger om: 

- en näringsidkare, direkt eller indirekt, deltar i ledningen eller övervakningen av en annan nä-

ringsidkares företag eller äger del i detta företags kapital, eller 

- samma personer, direkt eller indirekt, deltar i ledningen eller övervakningen av de båda företa-

gen eller äger del i dessa företags kapital. 

Detta är alltså den så kallade korrigeringsregeln.
23

 En regel som, precis som det låter, är 

till för att korrigera icke önskvärda utfall av en prissättning. Den blir tillämplig för det 

fall ett avtalat pris inte faller inom ramen för vad som kan anses marknadsmässigt. Rent 

allmänt är företagen fria att själva sätta priset för sina varor, inklusive lån, men då par-

terna tillhör samma koncern är det, från lagstiftarens synvinkel, och som anförts viktigt 

att priset inte sätts för högt eller för lågt, för att skydda den svenska skattebasen.  
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För det fall Skatteverket kan visa att en svensk skattskyldig redovisat ett för lågt resultat 

till följd av en oriktig prissättning kan korrigeringsregeln användas för att justera detta 

resultat. Avtalsparterna har ett visst mått av frihet då det i många fall kan vara omöjligt 

att fastställa ett exakt pris. Ett pris kan alltså ligga inom ett intervall av marknadsmäss-

iga priser för vilka ingen korrigering ska göras. Det finns ytterligare en dimension och 

det är att den andra staten, dit det oriktiga priset betalas, måste acceptera att priset inte 

är marknadsmässigt för att dubbelbeskattning ska undvikas. I många fall finns ett skat-

teavtal till hands för att reglera denna situation mellan staterna.   

Korrigeringsregeln är alltså tillämplig för det fall ett icke marknadsmässigt pris avtalats 

och priset beror på den ekonomiska intressegemenskapen. Det kan, så klart, finnas 

andra affärsmässiga skäl till att ett avtalat pris verkar vara satt för lågt, det vill säga inte 

marknadsmässigt, vilket lagstiftaren inte velat motverka med bestämmelserna. En sådan 

situation kan t.ex. föreligga då en vara ska introduceras på en ny marknad och prissätt-

ningen av den anledningen satts något lägre än vad som egentligen är ”marknadsmäss-

igt”. Det är emellertid tillåtet och ska inte justeras med korrigeringsregeln. 

Lagstiftningen lämnar inga svar på hur det korrekta marknadspriset ska räknas ut, utan 

uttalar endast att resultatet ska justeras till ett pris motsvarande vad två oberoende nä-

ringsidkare skulle avtalat om. Det är långtifrån alltid självklart vilket det priset bör vara 

men man skulle kunna säga att det föreligger en presumtion för att avtalat pris är kor-

rekt, det vill säga marknadsmässigt.  

Eftersom en korrigering endast ska göras för det fall transaktionen är internationell finns 

en stor risk för internationell ekonomisk dubbelbeskattning
24

 såvida inte reglerna för hur 

korrigeringen ska gå till också har internationell anknytning. En sådan reglering har 

utarbetats av bland annat OECD
25

 till vilken Sverige är anslutande stat. OECD förordar 

den så kallade armlängdsprincipen, en princip som den svenska lagstiftningen bygger på 

och som av lagstiftaren uttalats ge uttryck för en grundläggande internationellt vederta-

gen princip.
26

 Det gäller både korrigeringsregeln i IL och korrigeringsreglerna i de flesta 
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skatteavtal som Sverige är anslutna till. Korrigeringsregeln är i stora delar en direkt 

översättning av artikel 9 i modellavtalet. 

Sammanfattningsvis innebär korrigeringsregeln egentligen endast att krav för beräk-

nande av ett korrekt pris, att priset ska uppgå till det pris som oberoende näringsidkare 

skulle avtalat om. Vilket pris det nu må vara kommer att försöka besvaras närmare ne-

dan. 

2.2.2.1 Förhållandet mellan rent intern rätt och intern rätt med folkrättslig anknyt-

ning 

För att internationella avtal, till exempel skatteavtal, mellan stater ska vara tillämpliga i 

svensk rätt krävs som grundregel att lagstiftaren stiftar en så kallad införlivandelag.
27

 

Avtalet blir då internt tillämpligt samtidigt som Sverige som anslutande stat folkrättsligt 

förbundit sig att upprätthålla avtalet.  

Korrigeringsregeln förekommer i de flesta av de skatteavtal som Sverige anslutit sig till, 

låt vara med en något annorlunda formulering än i IL. Detta medför att korrigeringsre-

geln kan sägas ha en ”folkrättslig dimension” som särskiljer den från övrig rent intern 

rätt.
28

 En särställning som bekräftats av HFD, vilken uttalat att paragrafen är ensam till-

lämplig vid internationella förhållanden, så kallad lex specialis.
29

 Detta trots att lagen 

rent statsrättsligt har samma dignitet som övriga lagar.  

Vid tillämpning av korrigeringsregeln bör alltså både legalitetsprincipen och den folk-

rättsliga dimensionen beaktas. Något som får betydelse för tolkningen och tillämpning-

en av bestämmelsen. Tillämpningen av korrigeringsregeln bygger till stor del på riktlin-

jerna.
 
Dessa riktlinjer ska tjäna som hjälpmedel för tillämpningen och kan sägas vara en 

rättskälla för tolkning av artikel 9 i modellavtalet. Staterna är inte formellt anslutna till 

riktlinjerna men för en korrekt tillämpning av armlängdspriset, och därigenom korrige-

ringsregeln, förutsätter att riktlinjerna följs, något som bekräftats i praxis där HFD utta-

lat att riktlinjerna är vägledande i relevanta delar.
30

  

Då korrigeringsregeln endast är tillämplig vid internationella transaktioner krävs för 

rätten till beskattning även att detta framgår av eventuella skatteavtal. Ett skatteavtal är 
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ett traktat som binder två eller flera stater till bestämmelserna. Vid osäkerhet om till-

lämpning och tolkning av sådana avtal ska den folkrättsliga tolkningsmetoden användas. 

En metod som framgår av Wienkonventionen om traktaträtten (SÖ 1975:1) (Wienkon-

ventionen)
31

, en samling bestämmelser som kan hävdas vara en kodifiering av allmän 

folkrätt.
32

  Bland Wienkonventionens tolkningsregler återfinns bland annat (i) att avtal 

ska hållas (pacta sunt servanda), (ii) att internrätt inte får åberopas för att underlåta ett 

fullgörande enligt traktatet, samt (iii) att traktatet skall tolkas ärligt i överensstämmelse 

med den gängse meningen av traktatens uttryck sedda i sitt sammanhang och mot bak-

grund av traktatens ändamål och syfte.
33

  

Sammanfattningsvis bör alltså korrigeringsregeln, med tanke på dess folkrättsliga ka-

raktär, tillämpas med folkrätten i åtanke. Vilket i sin tur bör resultera i att riktlinjerna 

tillämpas eftersom det som uttrycks där måste anses innebära att avtalet hålls vilket i sin 

tur kan sägas uttrycka traktatens ändamål och syfte, jfr art. 26 och 31.1 Wienkonvent-

ionen. 

2.2.2.2 Bevisbörda och beviskrav i skatterätten 

Inom skatterätten gäller allmänna principer för bevisbördans placering och beviskravets 

styrka. Vid normal taxering innebär det att Skatteverket har bevisbördan när det all-

männa, vid deklarationen, önskar höja eller sänka intäkterna. På motsvarande sätt har 

den skattskyldige bevisbördan avseende de avdrag som görs.
34

 Vidare har den som 

ålagts bevisbördan har vid granskning att göra sannolikt att det som påstås är korrekt.
35

  

Vid eftertaxering, då Skatteverket i efterhand önskar göra förändringar i en tidigare de-

klaration, då har HFD slagit fast att ett högre beviskrav gäller. Skatteverket måste här 

göra mycket sannolikt att de uppgifter som den skattskyldige lämnat är oriktiga.
36

 

Vid tillämpning av korrigeringsregeln är utgångspunkten att det avtalade priset är kor-

rekt och för det fall att Skatteverket anser att priset ska justeras har Skatteverket bevis-

bördan för detta. Detta innebär att Skatteverket ska göra sannolikt, eller mycket sanno-

likt, att det avtalade priset beror på den ekonomiska intressegemenskapen.
37

 Om Skatte-
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verket lyckas med det och således bryter presumtionen övergår bevisbördan i sedvanlig 

ordning till den skattskyldige som då måste visa att det avtalade priset inte beror på den 

ekonomiska intressegemenskapen.
38

 Lyckas den skattskyldige inte med detta ska priset 

justeras och domstolen har då att bestämma vad som kan anses vara ett marknadsmäss-

igt pris. Vilket inte nödvändigtvis behöver vara det pris som Skatteverket förordat. Pro-

cessramen bestäms av gängse rättegångsregler vilka avgör på vilket material domstolen 

får grunda sitt beslut. 

2.2.2.3 Skatteverkets föreskrifter 

Skatteverket har viss kompetens att besluta om föreskrifter, så kallade verkställighetsfö-

reskrifter, på skatteområdet. Föreskrifter som blir bindande på samma sätt som lag. 

Skatteverkets bemyndigande gäller dock aldrig uttagande av skatt, eftersom det faller 

inom Riksdagens kompetens.   

Skatteverket har av Regeringen tilldelats behörighet att utfärda vilka uppgifter som ska 

ingå i internprisdokumentationen, 39 kap. 15-16 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) 

(SFL) och  9 kap. 9 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261).
39

 Detta har resulterat i 

Skatteverkets föreskrifter om dokumentation av prissättning mellan företag i intresse-

gemenskap.
40

 Föreskriften ska förtydliga vad som avses med de fem punkter som upp-

räknas i 9 kap. 9 § skatteförfandeförordningen, dvs. (i) en beskrivning av företagets or-

ganisation och verksamhet, (ii) uppgift om arten och omfattningen av transaktionerna, 

(iii) en funktionsanalys, (iv) en beskrivning av vald prissättningsmetod och (v) en jäm-

förbarhetsanalys. 

Denna föreskrift har mött kritik i det att utformningen ansetts vara för långtgående med 

hänsyn till skatterättens legalitetsprincip.
41

 Föreskriften har ändrats i och med den nya 

skatteförfarandelagen men ingen skillnad i sak är avsedd.
42

 Hultqvist har påpekat att 19 

kap. 2b § lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter (LSK)
43

 är ut-

formad som en ramlag, vilket uttryckligen sägs i förarbetena,
44

 och att sådana lagar med 
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hänsyn till legalitetsprincipen i skatterätten inte är tillåtna. Skatteverkets föreskrift blir 

för det fall den kan anses avvika från lagstiftningen, enligt Hultqvist, att anse som en 

rekommendation, alltså en icke bindande utsaga.
45

  

2.2.2.4 Skatteverkets rekommendationer, allmänna råd, ställningstaganden och med-

delanden 

Skatteverket utfärdar även allmänna råd, publicerar meddelanden samt utfärdar ställ-

ningstaganden, 1 § författningssamlingsförordningen (1976:725) och 2 § förordningen 

(2007:780) med instruktion för Skatteverket. Där framgår att verket ska ”genom sådana 

allmänna råd …verka för lagenligheten, följdriktigheten och enhetligheten vid rättstill-

lämpningen…”. Gemensamt för dessa är att de inte är bindande. Skatteverkets egen 

uppfattning är att de allmänna råden är ”vägledande” och att meddelandena endast utgör 

information om gällande rätt. De anses som allmänna råd eftersom de innehåller myn-

dighetens syn på hur rättsläget bör vara.
46

 

Skatteverkets ställningstaganden kan betraktas som information om hur myndigheten 

kommer att hantera vissa särskilda frågeställningar då de uppkommer. Ett ställningsta-

gande är inte bindande för någon, förutom möjligtvis Skatteverket själva, som med 

dessa tydligt deklarerar sin inställning till en viss fråga. Å andra sidan kan de företag 

som väljer att inte följa ett ställningstagande räkna med att Skatteverket, vid en taxering, 

kommer att slå ned på förfarandet i syfte att upprätthålla följsamheten från de skattskyl-

diga.
47

 

Ett aktuellt exempel på detta är Skatteverkets ställningstagande avseende prissättning av 

räntor.
48

 Bakgrunden till ställningstagandet är att Skatteverket fått i uppdrag, genom ett 

regleringsbrev, från Regeringen att kartlägga på vilka sätt ränteavdragsbestämmelserna 

kan begränsas. Då Regeringen anser att den svenska skattebasen undermineras genom 

så kallade räntesnurror och genom icke marknadsmässig prissättning på koncerninterna 

lån.
49

 

                                                           
45

 Hultqvist a.a. s. 406 f. 
46

 R. Påhlsson, Utrymmet för Skatteverkets allmänna råd – kommentar till Claes Nordbergs artikel i SN nr 
1-2 2013, SN 2013 s. 221. 
47

 Se a.a. s. 223. 
48

 Dnr/Målnr/löpnr: 131 632628-10/111. 
49

 Se regleringsbreven för Skatteverket från år 2009. För 2013, se: Regeringens beslut 2012-12-13, 
Fi2012/889, Fi2012/4593 (delvis), Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Skatteverket. 



Ställningstagandet återger Skatteverkets tolkning av Diligentiadomen, vilken är att ett 

moderbolags (långivaren) insyn och kontroll i dotterbolaget (låntagaren) har betydelse 

för kreditrisken och därmed prissättningen av räntan. 

Skatteverket har även utfärdat ett meddelande, M 2007:4, i vilket ytterligare förtydligas 

vad myndigheten anser att dokumentationsföreskrifterna innebär. Skatteverket har dock 

till skillnad från lagstiftaren begränsat skyldigheterna för interna transaktioner av 

mindre värde. För sådana transaktioner uppställs inte lika stora krav på dokumentation, 

§ 10 SKVFS
50

 2007:01. Dessa normer, lag, förordning och Skatteverkets föreskrifter, 

och deskriptiva utsagor, Skatteverkets allmänna råd och meddelanden, har stor bety-

delse för att avgöra vad som anses vara ett marknadsmässigt pris enligt korrigeringsre-

geln.  

2.2.2.5 Fördjupad samverkan 

Skatteverket initierade år 2012 ett system för fördjupad samverkan med storföretagen. 

Denna samverkansmodell ska bl.a. minska företagens osäkerhet avseende skattefrågor 

och ge Skatteverket möjlighet att i ett tidigt skede uppmärksamma och åtgärda skattefel. 

Det är troligt att denna funktion även kommer att inverka på internprissättningen även 

om sådana besked ska ges inom ramen för lagen (2009:1289) om prissättningsbesked 

vid internationella transaktioner. Skatteverket uppger dock på sin hemsida att ”företaget 

och Skatteverket kan föra en diskussion om t.ex. OECD:s principer om prissättning av 

företag i intressegemenskap…”
51

. 

2.2.4 Sammanfattning 

Den svenska skatterätten styrs av legalitetsprincipen, en princip som endast medger be-

skattning genom lag. Korrigeringsregeln och definitionen av ekonomisk intressegemen-

skap återfinns i 14 kap. 19, 20 §§ IL. För att ett avtal ska kunna korrigeras enligt regeln 

krävs att samtliga rekvisit/omständigheter är uppfyllda. Regeln avser endast internation-

ella förhållanden och har i praxis utvecklats till lex specialis i förhållande till övriga 

skattebestämmelser. Vad som framgår är alltså att priset mellan parter i ekonomisk in-

tressegemenskap ska bestämmas till det pris som skulle ha avtalats mellan oberoende 

näringsidkare när avtalsvillkoren beror på parternas intressegemenskap.  
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Hur priset ska korrigeras framgår inte närmare av lagtexten, förutom att en jämförelse 

måste göras med vad oberoende näringsidkare skulle ha avtalat om. Lagstiftaren har 

uttryckt följande: ”… avviker från vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan obero-

ende näringsidkare”. En formulering som starkt anknyter till armlängdsprincipen och en 

av dess principer att företag i intressegemenskap ska ses som oberoende parter, den så 

kallade ”separate entity approach”
52

  

Förutom ovanstående finns inga närmare bestämmelser i lag som reglerar hur priset ska 

beräknas. Däremot finns stöd i praxis för att armlängdsprincipen såsom den uttrycks av 

OECD ska tjäna som vägledning vid tillämpning av korrigeringsregeln. Korrigeringsre-

gelns tillämpning måste även ses i ljuset av dess folkrättsliga karaktär då de flesta skat-

teavtal som Sverige ingått bygger på artikel 9 i modellavtalet.   

Stöd för att armlängdsprincipen ska användas för att beräkna det korrekta priset åter-

finns alltså redan i lagtexten, men framgår även av övriga rättskällor såsom praxis, för-

arbeten, doktrin och Skatteverkets egna publikationer. 
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3. OECD 

3.1 Inledning 

OECD gav år 2010 ut en uppdaterad version av riktlinjerna. Sverige är medlem av 

OECD har således förbundit sig, mot övriga stater, att upprätthålla OECD:s principer i 

den interna rätten. Artikel 9 i modellavtalet skapades i syfte att skydda staternas nation-

ella skattebas samtidigt som internationell juridisk dubbelbeskattning skulle undvikas.  

Riktlinjerna tillkom ursprungligen för att underlätta tolkning och tillämpning av arm-

längdsprincipen, såsom den uttrycks i modellavtalet, vilket i OECD-länderna medfört 

att armlängdsprincipen blivit den standard från vilket det marknadsmässiga priset ska 

beräknas. Riktlinjerna innehåller även de olika beräkningsmodellerna som ska använ-

das. 

3.2 Armlängdsprincipen 

3.2.1 Artikel 9 i modellavtalet  

Armlängdsprincipen uttrycks i artikel 9 i modellavtalet, ett avtal som Sverige grundar 

de flesta av sina skatteavtal på. 

Inledningsvis anges vad som åsyftas med företag i intressegemenskap: 

1.  Where 

 a) an enterprise of a Contracting State directly or indirectly in the management, control 

or capital of an enterprise of the other Contracting State, or 

 b) the same persons participate directly or indirectly in the mangement, control or capi-

tal of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting 

State, 

Därefter uttrycks armlängdsprincipen: 

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commer-

cial or financial relations which differ from those which would be made between independent 

enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 

enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the pro-

fits of that enterprise and taxed accordingly 

Motsvarande skrivning förekommer i de flesta av Sverige ingångna skatteavtalen, till 

exempel i artikel 9 Lag (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal: 

 

 

 



Företag med intressegemenskap 

1. I fall då  

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett 

företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller  

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en 

avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa fö-

retags kapital, iakttas följande.  

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller 

föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende fö-

retag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på 

grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och be-

skattas i överensstämmelse därmed… 

(…) 

Den svenska texten, som är en direkt översättning av den engelska originaltexten, ger 

tydligt uttryck för att armlängdsprincipen ska användas vid internprissättning. Modell-

avtalet kan liknas med lagstiftning och innehåller således inga närmare anvisningar hur 

beräkningen ska gå till. Detta uttrycks istället i riktlinjerna, se nedan.   

3.2.2 Riktlinjerna 

I praxis och förarbeten har riktlinjerna blivit vägledande vid tillämpning av korrige-

ringsregeln.
53

 Riktlinjerna är uppdelade på sju kapitel som sammantaget ska visa hur ett 

armlängdsmässigt pris ska beräknas, beräkningar som även illustreras med enklare ex-

empel. De första tre kapitlen behandlar i tur och ordning (i) armlängdsprincipen, (ii) 

internprissättningsmetoder och (iii) jämförbarhetsanalysen. Kapitel sju gäller särskilt för 

koncerninterna tjänster, inklusive koncerninterna lån. Referenser till riktlinjerna görs 

genom punkter, där den första punkten visar kapitlet och den andra en särskild punkt i 

kapitlet. 

Armlängdsprincipen bygger på att bolagen ska ses som självständiga subjekt vid be-

dömningen av deras avtal med varandra, den så kallade ”separate entity approach”, och 

att ett marknadsmässigt pris är det pris som självständiga bolag, under jämförbara för-

hållanden vid jämförbara transaktioner skulle avtala om, (jfr punkt 1.3). Vilket enligt 

riktlinjerna innebär att koncerninterna transaktioner inte får jämföras med andra koncer-

ninterna transaktioner, även om den andra transaktionen är prissatt på annat sätt, (jfr 

punkt 3.25). 
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3.2.2.1 Jämförbarhetsanalys 

För att fastställa ett marknadsmässigt pris behöver en jämförbarhetsanalys genomföras, 

en analys som är av central betydelse för att nå ett korrekt resultat, (jfr punkt 1.6). Ana-

lysen baseras på information som var tillgänglig vid tidpunkten för transaktionen.
54

 

Jämförbarhetsanalysen syftar till att hitta jämförbara situationer och där det inte går, 

eliminera eller kompensera olikheterna så att en jämförelse är möjlig, (jfr punkt 1.33). I 

riktlinjerna nämns särskilt fem olika kriterier som kan användas för att etablera jämför-

barhet, (i) karaktären på godset eller tjänsten (ii) funktionsanalys (iii) avtalsvillkoren 

(iv) parternas ekonomiska omständigheter samt (v) parternas affärsstrategier, (jfr punkt 

1.36). 

Vid prissättning av räntor är det framförallt några förhållanden som måste beaktas vid 

jämförbarheten och de är (i) typ av lån, (ii) låntagarens kreditvärdighet, (iii) säkerhet för 

lånet, (iv) löptid på lånet (v) valuta och (vi) om lånet är konvertibelt.
55

  

Endast det förhållandet att en liknande transaktion är svår eller rent av omöjlig att hitta 

på grund av att oberoende bolag inte skulle ha genomfört en sådan transaktion betyder 

inte att priset inte är marknadsmässigt, (jfr punkt 1.11). 

Riktlinjerna innehåller inga särbestämmelser avseende prissättning av koncerninterna 

räntor utan räntenivåerna ska bestämmas utifrån de allmänna principer som gäller för 

övriga koncerninterna tjänster, (jfr punkt 1.9 och 7.19).
56

 Alltså att priset ska bestämmas 

till det pris som två oberoende parter hade avtalat om och att koncerninterna tjänster inte 

ska behandlas skattemässigt annorlunda endast på den grunden att de råkar vara i intres-

segemenskap. I punkt 7.19 uttalas att koncerninterna tjänster ”should not be treated dif-

ferently for tax purposes from comparable transactions between independent enterpri-

ses, simply because the transactions are between enterprises that happen to be associa-

ted.” 

Vidare anges ett typexempel på hur en jämförbarhetsanalys kan gå tillväga och att 

denna är att anse som ”good practice”, (jfr punkt 3.4).
57

 Den typiska processen innehål-

ler nio steg, som inte nödvändigtvis behöver tillämpas linjärt. De olika stegen kommer 
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inte att presenteras närmare men ett steg är mer intressant än övriga, vilket är steg 8: 

”[d]etermination of and making comparabiltiy adjustments where appropriate”, alltså att 

justera för olikheter i syfte att öka jämförbarheten. När Skatteverket argumenterar för att 

en justering för moderbolagets insyn och kontroll ska göras, är det troligt att de avser 

just denna punkt. Justeringar ska endast genomföras om de skillnader som upptäcks kan 

anses ha materiell påverkan på priset, (jfr punkt 3.47).  

När skillnaderna har justerats ska priset beräknas med hjälp av någon av de föreslagna 

metoderna. Den metod som används för att bestämma räntesättningen är marknadspris-

metoden
58

, en metod som är att föredra framför övriga metoder eftersom den anses ge 

det mest korrekta armlängdspriset, (jfr punkt 2.14).
 59

 Metoden kommer med stor sanno-

likhet att resultera i ett intervall av priser som alla kan anses vara marknadsmässiga, (jfr 

punkt 3.55). För det fall priset faller inom intervallet ska det priset godtas, (jfr punkt 

3.60). 

Marknadsprismetoden jämför priset mellan två oberoende företag av samma tjänst (läs: 

lån) med det pris (läs: ränta) som avtalats mellan parterna i ekonomisk intressegemen-

skap. Den differens som uppstått kan då anses bero på den ekonomiska intressegemen-

skapen, (jfr punkt 2.13). Transaktionerna som jämförs kan antingen vara externa, som 

ovan, eller interna, (jfr punkt 3.24).
60

 Ett exempel på det senare är då lånet från moder-

bolaget till dotterbolaget jämförs med dotterbolagets lån från en extern part.  

Den stora frågan ligger alltså i huruvida det är möjligt, eller rentav en skyldighet, att 

inom ramen för jämförbarhetsanalysen justera för den insyn och kontroll som moderbo-

laget (långivaren) har. och kan en sådan justering göras med hänsyn till ”separate entity 

approach” och punkten 7.19? 
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4. RÄTTSPRAXIS, INTERNPRISSÄTTNING AV RÄNTOR 

4.1 Inledning 

Vägledande praxis från HFD och kammarrätterna har tidigare varit tämligen knapphän-

dig. Ytterst få domar rörande internprissättning av räntor har meddelats av HFD. Men i 

och med Skatteverkets ställningstagande efter Diligentiadomen och de därefter följande 

revisionerna har det på senare tid dykt upp ett antal fall från kammarrätterna. Ingen av 

dessa domar har ännu fått prövningstillstånd hos HFD. Domarna kommer nedan att pre-

senteras i kronologisk ordning. 

4.2 Praxis 

4.2.1 RÅ 1991 ref. 107, Shell-målet 

I målet som rörde Aktiebolaget Svenska Shell och ett utländskt företag i samma koncern 

kom dåvarande Regeringsrätten (RÅ) med en mängd viktiga principuttalanden. Om-

ständigheterna var att Svenska Shell  regelbundet köpte råolja av det utländska bolaget 

och att priserna hade pendlat mellan över- och underpriser över några år. RÅ konstate-

rade att varken förarbeten, lagtext eller praxis gav någon närmare vägledning för hur 

marknadspriset, eller armlängdspriset, skulle beräknas. Rätten uttalade att man måste se 

till de långsiktiga effekterna och metoderna för den interna prissättningen. Vilket inne-

bar att ett års underpriser kunde kvittas mot ett senare års överpriser och att principen 

om beskattningsårets slutenhet därmed kunde brytas. RÅ uttalade vidare att en helhets-

bedömning av de berörda företagens affärer med varandra måste göras samt att viss 

försiktighet behövde iakttas vid tillämpning av korrigeringsregeln. Vidare framgår att 

domstolen tillmätte riktlinjerna vikt och rapporten kan anses som vägledande i relevanta 

avsnitt, särskilt vad gäller att utgångspunkten vid bedömningen ska vara de faktiska 

transaktionerna och inte hypotetiska sådana. 

Av domen följer alltså att (i) en helhetsbedömning av transaktionerna ska göras, (ii) 

kvittning mellan beskattningsår är godtagbart, (iii) viss försiktighet ska iakttas vid be-

dömningen, (iv) det är de faktiska transaktionerna som ska bedömas, (v) riktlinjerna är 

vägledande, om än inte bindande, i relevanta delar, och att (vi) en hypotetisk bedömning 

får göras om det inte finns någon jämförbar aktör. 



4.2.2 Kammarrätten i Jönköping dom den 15 februari 2007 i mål nr. 2398-2943-05 

Graphic Packaging f.d. Fiskeby Holding AB 

Fiskeby Holding AB (bolaget) bildades för att förvärva Fiskeby Board AB. Förvärvet 

finansierades till en del av ett lån som upptogs från moderbolaget med säte i USA. För 

lånet avtalades en ränta på 9,5 %. Skatteverket godtog inte räntebetalningarna med mo-

tiveringen att avtalsvillkoren var en följd av parternas ekonomiska intressegemenskap. 

Förvaltningsrätten, som gick på Skatteverkets linje, uttryckte, att ”[g]enom bolagets 

aktieinnehav i Fiskeby Board AB samt dess koncerntillhörighet får tillfredsställande 

säkerhet för krediten anses ha funnits.” Kammarrätten instämde i dåvarande länsrättens 

bedömning, dock utan att någon liknande formulering uttrycktes. 

4.2.3 Kammarrättens i Göteborg dom den 16 november 2007 i mål nr 5045-05 

”Idunamålet” 

Iduna AB (tidigare Albrekts Guld AB) (bolaget) hade upptagit ett lån från sitt moderbo-

lag med säte på Brittiska Jungfruöarna. Lånet löpte med en ränta som motsvarade SEB:s 

basränta plus 7,5 %. Lånet var efterställt alla externa krediter. 

Förvaltningsrätten konstaterade kort att det faktum att bolaget inte hade omförhandlat 

lånet till moderbolaget var anmärkningsvärt. Detta då bolaget upptagit externa lån efter 

det att det koncerninterna lånet upptagits, lån som löpte med bättre ränta. Lånet ansågs 

vara en följd av intressegemenskapen och grund för korrigering förelåg enligt förvalt-

ningsrätten. 

Kammarrätten påtalade i inledningen att beräkningen av marknadsmässig ränta ska gö-

ras med försiktighet. Domstolen konstaterade därefter att det koncerninterna lånet var 

det mest efterställda och att Skatteverket inte kunde anses ha visat att räntan inte var 

marknadsmässig. 

4.2.4 RÅ 2010 ref. 37, Diligentia-målet 

Målet gällde ett rent nationellt företagsförvärv där de inblandade var obegränsat skatt-

skyldiga i Sverige. Vilket även innebar att det inte var korrigeringsregeln som var till-

lämplig utan allmänna skatterättsliga regler, förmodligen 16 kap. 1 § och 22 kap. IL. 

Diligentia (bolaget) hade förvärvats av ett annat bolag och på så sätt blivit i det närm-

aste ett helägt dotterbolag till livförsäkringsbolaget Skandia Liv. Bolagets fastighetsin-

vesteringar hade finansierats av tre externa lån, med säkerhet i fastigheterna, med en 



räntesats på 4,5 %. Efter förvärvet ersattes dessa lån med två internlån, utan säkerhet, 

från Skandia Liv, med amorteringsfrihet under tio år till en fast ränta om 9,5 %. Efter 

revision ansåg Skatteverket att räntesatserna var för höga och att det istället var fråga 

om förtäckt vinstutdelning till moderbolaget. 

Dåvarande länsrätten påpekade inledningsvis att ett marknadsmässigt pris faller inom 

ett intervall av räntenivåer eftersom det är ett flertal faktorer som påverkar prisbilden 

och då framförallt (i) typ av lån, (ii) låntagarens kreditvärdighet, (iii) eventuell säkerhet, 

(iv) lånets löptid samt (v) den valuta lånet lämnats i. Domstolen utgick från de av bola-

get lämnade uppgifterna om att räntegolvet för tiden beräknades till 6 % men att bola-

gets ägarbild medförde att lånen skulle anses som lämnade med säkerhet och därför 

skulle åsättas en lägre räntesats. Domstolen fastställde en ränta om 6,5 %. 

Kammarrätten uttalade att det inte fanns några närmare bestämmelser i lagstiftningen 

avseende bestämmandet av ett marknadspris utan att ett flertal faktorer avgör frågan. 

Vidare ansåg domstolen, i likhet med underinstansen, att ägarbilden, dvs. den omstän-

digheten att bolaget var i det närmaste ett helägt dotterbolag till långivaren, medförde en 

i det närmaste ”obetydlig” kreditrisk för långivaren. Även här ansågs 6,5 % som en god-

tagbar räntenivå. 

HFD, i likhet med övriga instanser, fastställde en godtagbar ränta till 6,5 %. Bolaget 

blev även påförda skattetillägg eftersom de ansågs ha lämnat oriktig uppgift. 

På grund av domens betydelse för den senare utvecklingen återges här HFD:s domskäl i 

sin helhet: 

”Av central betydelse vid prissättning av lån är risken för att låntagaren inte kan fullgöra sina betalningar 

och det behov av säkerhet som kan finnas. För ett moderbolag som lämnar ett lån till ett dotterbolag gäller 

delvis andra förutsättningar än för en extern långivare. Medan moderbolaget har kontroll över dotterbo-

laget har den externe långivaren typiskt sett bara viss insyn. Den externe långivaren kan också vara osäker 

på moderbolagets intentioner, t.ex. vad gäller viljan att vid behov stötta dotterbolaget finansiellt och på 

annat sätt. 

Vad nu sagts illustrerar att lån från moderbolag till dotterbolag har särdrag som påverkar kreditrisken 

och därmed räntan och som saknas när långivare och låntagare är fristående från varandra. Vid lika villkor 

i övrigt kan därför den vid beskattningen godtagbara räntan inte utan vidare bestämmas till vad som 

skulle ha ansetts marknadsmässigt om långivaren hade varit extern. 



Regeringsrätten finner att kreditrisken i detta fall varit lägre än om låneavtalen hade ingåtts mellan obe-

roende parter.”
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4.2.5 Kammarrätten i Göteborg dom den 8 juni 2012 i mål nr. 6565-10 m.fl. ”Ford-

lånet” 

Via ett svenskt dotterbolag genomförde bilkoncernen Ford ett köp av Volvo Personvag-

nar. Det svenska dotterbolagets köp finansierades genom två koncerninterna lån där det 

första löpte på 30 år med en ränta om STIBOR+1 (räntan varierade mellan 4-5 %) och 

lån 2 löpte på 20 år med en fast ränta på 7,455 % de första fem åren. Det senare lånet 

löste det första lånet.  

Skatteverket ansåg I förvaltningsrätten hävdade Skattevereket att avtalsbytet i sig med-

förde att korrigeringsregeln var tillämplig, eftersom en oberoende part inte hade brutit 

det första låneavtalet. Förvaltningsrätten, som gick på bolagets linje, kom däremot fram 

till att bedömningen om räntan är marknadsmässig inte kan göras genom att jämföra de 

två avtalen mot varandra. Korrigeringsregeln innebär istället att villkoren gällande lån 2 

ska bedömas utifrån vad som skulle ha avtalas vid en liknande avtalssituation mellan 

oberoende parter. Inte huruvida lånebytet var affärsmässigt eller inte. 

Kammarrätten fastställde förvaltningsrättens dom. Domen har vunnit laga kraft utan att 

överklagas till HFD. 

4.2.6 Kammarrätten i Stockholm dom den 13 november 2012 i mål nr 6953-11 

m.fl. ”MEIF Stockholm AB mot Skatteverket” 

Målet gällde lån som MEIF Stockholm AB upptagit för förvärvet av Arlanda Express. 

Lånet upptogs från moderbolaget i Luxemburg. Lånet vidareutlånades, på samma vill-

kor, till A-TRAIN som drev Arlanda Express på koncession från svenska staten, varför 

det var förhållandena i det bolaget som skulle bedömas. A-TRAIN hade även upptagit 

externa lån och tillsammans med koncessionen begränsat sin egen beslutanderätt till stor 

del. Bolaget hade ett lån från ett bankkonsortium (West LB-lånet) där långivarna försäk-

rat sig om en långtgående insyn och kontroll samt ett lån från Riksgäldskontoret. 

Skatteverket argumenterade i linje med Diligentiadomen, att moderbolagets kontroll 

och insyn måste beaktas vid prissättningen.  
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Förvaltningsrätten konstaterade att det HFD uttryckte i Diligentiadomen även var till-

lämpligt för korrigeringsregeln. De ansåg att moderbolagets ställning minskade kredit-

risken i förhållande till en extern part. Domstolen ansåg att Skatteverket uppfyllt sin 

bevisbörda (mycket sannolikt) att räntan översteg vad som var marknadsmässigt moti-

verat. Därefter fann domstolen att Skatteverkets riskpremie var något för låg och ansåg 

att ytterligare en procentenhet var motiverat. 

Kammarrätten påtalade att i det aktuella fallet hade de externa långivarna försäkrat sig 

om en långtgående insyn och kontroll samt att bolaget var begränsat av koncessionsbe-

stämmelserna. Detta medförde, enligt domstolen, att Diligentiadomen hade begränsat 

värde för utgången i målet. 

Kammarrätten fann att det interna lånet utan säkerhet inte kunde likställas med ett lån 

mot säkerhet.  Domstolen påtalade vidare att West LB-lånet inte kunde användas som 

jämförelse då det hade lämnats mot säkerhet och en omfattande insyn och kontroll. Lå-

nen var således inte jämförbara. Domstolen fann sedan att bolagets utredning visade att 

räntenivån var marknadsmässig eftersom Skatteverket inte hade uppfyllt sin bevisbörda. 

4.2.7 Kammarrätten i Stockholm dom den 6 december 2012 i mål nr 4252-11 m.fl. 

”Attendo mot Skatteverket” 

Målet gällde två aktieägarlån från moderbolaget Augustus och minoritetsägaren ICG till 

dotterbolaget Attendo AB. Lånen löpte med en räntesats om 15 %. 

Förvaltningsrätten började med att konstatera att vad som framkommit i Diligentiado-

men även var tillämpligt för korrigeringsregeln. Domstolen fann att Skatteverket upp-

fyllt sin bevisbörda och att moderbolagets (Augustus) insyn och kontroll medförde att 

räntan inte var marknadsmässig. Däremot kunde inte samma argumentation tillämpas 

för minoritetsägaren varför detta lån ansågs vara marknadsmässigt prissatt. 

Kammarrätten inledde med att förklara att Skatteverket har bevisbördan och ska visa att 

prissättningen beror på den ekonomiska intressegemenskapen. Domstolen gick sedan 

igenom relevanta delar av OECD:s riktlinjer avseende armlängdspriser. De påtalade 

bland annat att syftet är att skydda nationella skattebaser samt att undvika dubbelbe-

skattning. För att uppnå detta krävs att de anslutna staterna gör en likartad bedömning. 

Bedömningen av priset görs genom att fastställa de avtalsvillkor som två oberoende 

parter skulle ha avtalat om vid en jämförbar situation under jämförbara förhållanden. 



Domstolen påtalade att bolagen ska bedömas utifrån ”separate entity approach”, alltså 

som oberoende parter, och att jämförbarhetsanalysen är central för fastställandet av pri-

set. Vidare påpekade domstolen att i riktlinjerna anses det vara irrelevant att, såsom 

Skatteverket gör gällande, jämföra olika koncerninterna transaktioner med varandra.  

Därefter förklarade domstolen att Skatteverkets jämförelseränta var ett koncerninternt 

lån och som således inte kunde tjäna som vägledning.  Domstolen fann att Skatteverkets 

argumentation avseende moderbolagets insyn och kontroll inte var generellt tillämpligt 

utan att faktisk bevisning avseende kontrollen och insynen måste presenteras. Eftersom 

detta inte gjorts ansåg domstolen att Skatteverket inte uppfyllt sin bevisbörda och bola-

gets överklagande bifölls i sin helhet.  

Domen har överklagats till HFD.
62

 

4.2.8 Kammarrätten i Stockholm dom den 22 februari 2013 i mål nr 3684-11 m.fl. 

”Nybrojarl mot Skatteverket” 

Målet gällde ett aktieägarlån från moderbolaget Alchemy till dotterbolaget Nybrojarl. 

Kammarrätten börjar med samma genomgång avseende bevisbörda, sannolikt, och be-

räkning av armlängdspris med beaktande av riktlinjerna som i den förra domen och utta-

lade därefter att Skatteverkets jämförelse med två externa lån mot bättre säkerhet och 

med bättre rätt till återbetalning, inte var jämförbara. Domstolen uttalade vidare att mo-

derbolagets insyn och kontroll inte generellt kunde kompensera för avsaknaden av sä-

kerhet för lånet utan att konkret bevisning måste presenteras. Något som Skatteverket, 

av domstolen, inte ansågs ha gjort. 

Domen är överklagad till HFD.
63

 

4.2.9 Kammarrätten i Stockholm dom den 4 april 2013 i mål nr 7063-11 m.fl. 

”NIAM III Holding AB mot Skatteverket” 

NIAM III Holding AB (bolaget) var ett bolag som, genom dotterbolag, ägde och förval-

tade fastigheter i Norden. Bolaget anskaffade också och vidareutlånade kapital till dot-

terbolagen. Bolaget ägdes till 50 % av ett bolag på Jersey som det även hade upptagit ett 

lån från, ett lån som löpte med en ränta om 9 %.  
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Den externa belåningen i koncernen uppgick enligt bolaget till ca 80 % av fastigheter-

nas marknadsvärde. Lån som upptagits mot en del långtgående kovenanter.  

Förvaltningsrätten konstaterade att Diligentiadomen var vägledande även för korrige-

ringsregeln och underkände sedan bolagets räntesättning med hänvisning till moderbo-

lagets insyn och kontroll. Domstolen påtalade att det fanns 20 % kvar att pantsätta och 

att koncernen verkade vara välmående och stabil. Domstolen gick på Skatteverkets 

linje, korrigerade räntesättningen och påförde skattetillägg. 

Kammarrätten började med en redogörelse för korrigeringsregeln och dess anknytning 

till riktlinjerna och uttalade att Skatteverkets jämförelsematerial inte kunde läggas till 

grund för en beräkning av armlängdsmässigt pris. Detta eftersom Skatteverket ansett att 

ett marknadsmässigt pris kan beräknas till genomsnittet av de externa lånen och att kon-

cerntillhörigheten motsvarade en fullgod säkerhet. Domstolen hänvisade till att de ex-

terna långivarna erhållit långtgående kovenanter och påpekade att Skatteverket inte visat 

exakt vilka faktorer i ägarrollen som påverkar vad som kan anses utgöra marknadsmäss-

ig ränta och fann sedan att Skatteverket inte kunde anses ha uppfyllt sin bevisbörda. 

4.4 Sammanfattning av redovisad praxis 

Skatteverkets ställningstagande har mött hårt motstånd i överinstanserna. Både Kam-

marrätten i Göteborg och Kammarrätten i Stockholm har dömt till Skatteverkets nack-

del. Skatteverket har meddelat att Arlandaexpressdomen inte kommer att överklagas 

med hänvisning till de särskilda omständigheterna i fallet
64

. Däremot har Skatteverket 

överklagat domen gällande Attendo
65

 och Nybrojarl.
66

 

Redan år 2004 då Skatteverket omprövade Fiskeby Holding AB räntenivåer förekom en 

argumentation från myndighetens sida, att bolagets koncerntillhörighet skulle beaktas 

vid beräkningen av prissättningen. Skatteverket ansåg då att bolagets koncerntillhörig-

het även skulle beaktas av en utomstående långivare, vilket i ett sådant fall skulle inne-

bära att dotterbolaget skulle få en lägre ränta, än ett helt självständigt bolag. Detta då de 

externa långivarna vid en räntesättning tar hänsyn till moderbolagets vilja att stötta sitt 

dotterbolag.  
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Förvaltningsrätten i Fiskebymålet tog argumentationen till en nivå som har vissa likhet-

er med Skatteverkets senare ställningstagande. De uttalade att låntagarens aktieinnehav i 

det förvärvade dotterbolaget (Fiskeby Board AB) samt dess koncerntillhörighet med 

moderbolaget innebar att säkerhet för lånet ansågs finnas. Det är en mycket märklig 

argumentation, att låntagarens aktieinnehav i ett förvärvat dotterbolag skulle utgöra 

fullgod säkerhet för långivaren.  

Vad gäller Diligentiamålet måste det påpekas att omständigheterna i fallet var mycket 

speciella. Diligentia hade inga externa lån och således fullt utrymme för pantsättning av 

sina dotterbolags fastigheter. Med det i åtanke bör det anses ganska klart att avtalsvill-

koren berodde på parternas koncerntillhörighet. För, vilken låntagare hade inte valt att 

pantsätta sina fastigheter för att erhålla fördelaktigare avtalsvillkor? Och vilken långi-

vare hade inte krävt säkerhet i fastigheterna för att låna ut en så stor summa?  

För att bättre förstå den höga räntesatsen och varför inte lånet förenades med säkerhet är 

det viktigt att komma ihåg att räntan var fullt avdragsgill för låntagaren men beskattades 

inte i samma utsträckning hos långivaren Skandia Liv, eftersom det var ett livförsäk-

ringsbolag.
67

  

HFD ansåg alltså att ett koncerninternt lån från moderbolag till dotterbolag har vissa 

särdrag som påverkar kreditrisken. Detta särdrag är moderbolagets kontroll över dotter-

bolaget vilket avspeglar sig i den insyn och kontroll moderbolaget har i dotterbolaget, 

som en extern långivare typiskt sett inte har. Med det i åtanke kan man, vid i övrigt lika 

villkor, ”inte utan vidare bestämma[-s]” den godtagbara räntan till vad som skulle an-

setts marknadsmässigt om långivaren varit extern. 

Avtalsvillkoren måste, enligt HFD, anses bero på ekonomisk intressegemenskap, ef-

tersom inga andra anledningar framkommit. Något som innebar att räntenivån hade 

kunnat justeras redan på den grunden. Det var således inte nödvändigt av HFD att i 

domskälen utrycka sig på det sätt som gjordes. Med det i åtanke kan det vara så att do-

men har ett stort prejudikatvärde och således är en medveten markering från domstolen 

eller så ville domstolen göra klart att den situation som här förelåg var så speciell att den 

föranledde ett sådant avgörande. 
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I Arlandaexpressdomen argumenterade Skatteverket för att moderbolagets insyn och 

kontroll skulle beaktas vid prissättningen, helt i enlighet med deras tolkning av Diligen-

tiadomen. Skillnaderna mellan de två fallen, förutom att de inte rörde tillämpning av 

samma regelverk, kunde inte varit större. I Diligentia fanns inga externa lån och fullt 

utrymme för pantsättning av fastigheter. I Arlandaexpressdomen fanns två externa lån, 

ett till Riksgäldskontoret och ett till ett bankkonsortium. Det senare var förenat med 

långtgående kovenanter vilka i det närmaste kunde likställas med moderbolagets insyn 

och kontroll. Vidare var även själva affärsverksamheten bedriven på koncession vilket 

ytterligare begränsade moderbolagets kontroll. Kammarrätten avfärdade Skatteverkets 

argumentation just på den grunden, att omständigheterna var så skilda att Diligentiado-

men ansågs ha begränsat värde vid avgörandet. 

Noterbart är även att Skatteverket i domen gav uttryck för att de inte ansåg frågan vara 

av betydelse för rättstillämpningen, visserligen kan en sådan invändning förklaras med 

att Skatteverket inte önskade att Bolaget skulle vinna bifall till sin ersättningsansökan, 

men det måste ändå anses vara anmärkningsvärt. 

Forddomen hade egentligen inte något att göra med Skatteverkets syn på Diligentiamå-

let och deras senare utgivna ställningstagande. Målet handlade istället om upptagandet 

av ett nytt lån som betalade det första. Skatteverket ansåg att bytet i sig medförde att 

korrigeringsregeln var tillämplig eftersom det senare lånet medförde sämre lånevillkor, 

vilka bestod i en högre ränta för låntagaren. De båda domstolarna konstaterade tämligen 

kortfattat att ett byte av lån inte medför att korrigeringsregeln är tillämplig. Korrige-

ringsregeln innebär istället att det nya lånets villkor ska bedömas för sig självt. Alltså 

huruvida ett sådant lån skulle ha avtalats mellan oberoende parter i en jämförbar situat-

ion. 

Vad gäller de tre senaste domarna från kammarrätten i Stockholm så är domskälen för-

fattade utifrån samma mall. Domstolen har i de tre fallen redovisat vad de anser vara 

gällande rätt för korrigeringsregeln, vilket förklarats med en tydlig redovisning av rikt-

linjerna och principen om att bolagen ska ses som oberoende från varandra, den så kal-

lade ”separate entity approach”. 

Kammarrätterna kan inte sägas ha avfärdat Skatteverkets argumentation helt, utan vad 

domskälen uttryckt är att konkret bevisning måste förevisas som påvisar att ett koncern-

internt lån utan säkerhet kan motsvara ett externt lån med säkerhet. Kammarrätterna 



lämnar en, i vart fall teoretisk, möjlighet för Skatteverket att i andra ränteprissättnings-

fall förebringa bevisning som stöder det påståendet att insynen och kontrollen är att lik-

ställa med säkerhet för lånet. 

Med tanke på att det inte ännu finns något liknande fall som avgjorts av HFD är preju-

dikatvärdet av kammarrätternas domar, så klart, begränsat. Ingen av de domar som av-

kunnats har egentligen uppvisat några större materiella likheter med Diligentiadomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE 

5.1 Korrigeringsregeln och EUF 

Svensk skattelagstiftning får inte begränsa någon av de i EUF
68

 uppställda rörelsefrihet-

erna, det vill säga fri rörlighet för arbetstagare, etableringsfrihet samt fri rörlighet för 

tjänster varor och kapital.
69

 En skatterättslig regel kan anses stå mot etableringsrätten 

när regeln missgynnar en part endast på grund utav att parten härrör från annat land. För 

det fall en sådan indirekt diskriminering föreligger kan den ändå anses vara förenlig om 

den kan rättfärdigas. 

Korrigeringsregeln, den belgiska, har prövats av EU domstolen i C-311/08 SGI i vilken 

domstolen fann att den belgiska korrigeringsregeln ansågs utgöra ett hinder för etable-

ringsfriheten. Detta eftersom den nationella lagstiftningen inte innehöll motsvarande 

korrigeringsregel. Domstolen fann dock att Belgiens intresse av att upprätthålla en väl 

avvägd fördelning av beskattningsrätten och behovet av att motverka skatteflykt till-

sammans kunde rättfärdiga regleringen samt att proportionalitetsbedömningen medförde 

att reglerna ansågs stå i proportion till syftet.  

Den belgiska lagstiftningen var, i likhet med den svenska, uppbyggd med artikel 9 i 

modellavtalet som förebild. Vidare har Sverige, genom Diligentiamålet, tydligt uttryckt 

att samma principer, om än genom olika beräkningsmodeller, gäller för nationella trans-

aktioner.  

Sammantaget måste det anses klart att den svenska korrigeringsregeln är förenlig med 

EU-rätten. 

5.1 Finland 

Finland är i likhet med Sverige anslutande stat till OECD, vilket innebär att även de har 

att upprätthålla vad som framgår av riktlinjerna. Den finska Skatteförvaltningen har 

utfärdat anvisningar som innebär att finska internprissättningsregler ska tolkas i ljuset 

av OECD:s regler.
70

 Den finska korrigeringsregeln lyder:  

31 § Lag om beskattningsförfarande (1558/1995) 

Rättelse av internprissättning 
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Om i en transaktion mellan en skattskyldig och en part i intressegemenskap med denne har överenskom-

mits om villkor eller bestämts villkor som avviker från vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan 

oberoende parter, och om den beskattningsbara inkomsten av den skattskyldiges näringsverksamhet eller 

annan verksamhet på grund härav har blivit mindre eller förlusten blivit större än den annars skulle ha 

varit, skall till inkomsten läggas det belopp som inkomsten skulle ha stigit till om villkoren hade motsva-

rat dem som hade avtalats mellan sinsemellan oberoende parter. 

Parterna i en transaktion är i intressegemenskap med varandra, om den ena parten utövar bestämmande 

inflytande över den andra parten eller om en tredje part ensam eller tillsammans med närstående kretsar 

utövar bestämmande inflytande över bägge parter i transaktionen. En part utövar bestämmande inflytande 

över den andra parten när…
71

 

Regeln är, likt svenska skatteavtal, en direktöversättning av artikel 9 i modellavtalet och 

ger klart uttryck för armlängdsprincipen såsom den uttrycks av OECD. 

5.1.1 Finska Högsta förvaltningsdomstolen, HFD:2010:73 

Den finska Högsta Förvaltningsdomstolen avgjorde ett liknande fall som det svenska 

Diligentiamålet. Det rörde en nordisk koncern A Ab och B AB där A Ab genom en om-

läggning av sin finansiering istället för två externa lån upptog ett internt lån från B AB. 

Det interna lånet löste de två tidigare lånen, lån som hade löpt med ränta om 3,135 % 

och 3,25 %. Det nya koncerninterna lånet löpte istället med en ränta om 9,5 %, något 

som HFD ansåg vara till följd av koncernförhållandet och således inte marknadsmässig. 

Domstolen uttalade bland annat att ”[d]e räntor som A Ab hade betalt till B AB hade 

tydligt överstigit det räntebelopp som två av varandra oberoende företag skulle ha be-

talt.”
72

  

Finska HFD hänvisade alltså tydligt till ”separate entity approach” såsom den kommit 

till uttryck i riktlinjerna. Inget i domen tydde på att hänsyn skulle tas till moderbolagets 

insyn och kontroll. 

5.1.2 Finska Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD:2013:36 

Målet rörde inte internprissättning av räntor men väl internprissättning. Moderbolaget, i 

Finland, A Abp köpte tjänster av sitt dotterbolag med säte i Estland, B AS. Domstolen 

behandlade vilken metod i riktlinjerna som skulle tillämpas vid prissättning av varorna.  
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Vad som är intressant är inte vilken metod som skulle användas utan att HFD:s diskuss-

ion endast uppehöll sig i förhållande till riktlinjerna. Riktlinjerna tillmättes med andra 

ord stor betydelse då målet avgjordes endast utifrån vad som framkom där.  

5.2 Norge 

Den norska internprissättningslagstiftningen är formulerad enligt följande, § 13-1 (4) 

Skatteloven: 

” …tas hensyn til retningslinjer for internprising for flernasjonale foretak og skattemyndigheter 

som er vedtatt av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Disse ret-

ningslinjer bør, så langt de passer, tas tilsvarende hensyn til i andre tilfeller enn foran nevnt. Det 

foranstående gjelder bare i den utstrekning Norge har sluttet seg til retningslinjene og så fremt 

departementet ikke har bestemt noe annet.” 

Ovanstående innebär att den norska lagstiftaren uttryckligen uppställt som krav att tvis-

ter avseende internationell internprissättning ska avgöras med hänsyn till riktlinjerna.  

5.2.1 Borgarting Lagmannrett, saksnr.: 09-081881ASDBORG/02 

Borgarting Lagmannrett avkunnade dom i mål rörande ConocoPhilips Skandinavia AS 

och norska ConocoPhilips AS där de yttrade att ”…för å komme fram til armlengdes 

pris skal ta hensn til alle karakteristika ved den kontrollerte trasaksjonens, bortsett fra 

partenes tilknutning til hverandre.”  

Ett tydligare uttryck för ”separate entity approach” är svår att föreställa sig och således 

synes även den norska rättstillämpningen grunda sig enkom på riktlinjerna. 

 

 

 

 



6. BEDÖMNING 

6.1 Inledning 

Skatteverket står fast vid sitt ställningstagande
73

 att ett moderbolags insyn och kontroll 

över dotterbolaget medför en lägre kreditrisk vid lån från moder- till dotterbolag. Skat-

teverket anser att den insyn och kontroll som moderbolaget har kan likställas med en 

säkerhet för lånet. En syn som Skatteverket, på senare tid, grundat på Diligentiamålet 

och myndighetens tolkning av denna. Skatteverket har i ett flertal fall 
74

 omprövat rän-

tenivåerna vid sådana lånesituationer. Av dessa har ett antal överklagats till domstol. 

Utfallen har dock varierat i de olika instanserna. Noterbart är att de fall som avgjorts i 

någon av kammarrätterna avgjorts till Skatteverkets nackdel. I vart fall två av målen har 

av Skatteverket överklagats till HFD, som ännu inte tagit ställning till frågan. Skatte-

verket anser även att bolagens kreditvärderingar bygger på ett obeståndsperspektiv me-

dan Skatteverket förordar ett ”going concern” perspektiv.
75

 Frågan om val av kreditvär-

deringsmodell ligger däremot utanför ramen för denna uppsats.  

Kritik har framförts mot Skatteverket från olika håll, främst från näringslivet men även 

från företrädare för rättsvetenskapen i form av utlåtanden i domstol eller i den juridiska 

doktrinen. Kritikerna hävdar, i korthet och inte nödvändigtvis samstämmigt, dels att 

Diligentiamålet antingen inte är tillämpligt vad gäller korrigeringsregeln eller att målet 

inte förändrar något i sak, dels att omständigheterna i målet var så speciella att tolkning-

svärdet är ytterst begränsat, samt att armlängdsprincipen inte är förenlig med Skattever-

kets ställningstagande. 

Vi har alltså Skatteverket på ena sidan och kritiker från näringsliv och den akademiska 

världen på andra sidan. Ett klassiskt utgångsläge med andra ord där den stora frågan är 

om moderbolagets insyn och kontroll påverkar kreditrisken. 

6.2 Hur argumenterade Skatteverket innan ställningstagandet? 

Korrigeringsregeln har tillämpats i Sverige med armlängdsprincipen som förebild under 

lång tid. Däremot hade Skatteverket redan innan Diligentiadomen kommit påbörjat en 

argumentation vid internationella koncerninterna lån i linje med den som HFD senare 

                                                           
73

 Dnr/Målnr/löpnr: 131 632628-10/111. 
74

 Enligt SKV egen uppgift, mellan 20-25 st prövningar. Ränteavdrag i företagssektorn – Fortsatt kart-
läggning - Redovisning av uppdrag i 2011 års regleringsbrev, dnr. 131-836251-11/113. Sid 20. 
75

 Skatteverkets promemoria, Ränteavdrag i företagssektorn – Fortsatt kartläggning, 2011-12-19, s. 20 
p. 3. 



uttryckte i domen. Redan år 2004 argumenterade Skatteverket för att moderbolagets 

insyn och kontroll påverkar kreditrisken. Skatteverket anförde då att moderbolaget (lån-

givaren) på grund av sin ställning hade möjlighet att påverka och styra räntenivån samt 

att moderbolaget hade full insyn och kontroll över dotterbolaget. Argumentationen är 

som synes inte lika tydlig som i ställningstagandet. Det kan även göras gällande att 

Skatteverket snarare argumenterar för att dotterbolagets koncerntillhörighet är något 

som även en oberoende långivare skulle ta i beaktande vid beräkning av kreditrisken. 

Dotterbolagets koncerntillhörighet skulle i sådana fall minska kreditrisken eftersom det 

tillhörde en välmående koncern. 

I målet avseende Fiskeby Holding instämde dåvarande länsrätten i Östergötlands län i 

Skatteverkets argumentation men tog den ett steg längre och framförde att ”genom bo-

lagets aktieinnehav i F. Board AB samt dess koncerntillhörighet får tillfredsställande 

säkerhet för krediten anses ha funnits”.
76

 Målet rörde, i likhet med övriga mål, ett upp-

taget internlån från moderbolag till dotterbolag. Skatteverket vann bifall även i kammar-

rätten, dock utan att domstolen uttryckte någon uppfattning om att moderbolagets ställ-

ning skulle minska kreditrisken. Som tidigare påpekats är argumentationen från dåva-

rande länsrätten mycket märklig och kan inte tillmätas någon vidare betydelse. Vad som 

har betydelse är däremot att Skatteverkets senare argumentation i mångt och mycket 

liknar denna. Med den stora skillnaden att det är långivarens perspektiv som Skattever-

ket tillmäter betydelse vad avser säkerheten för lånet. 

Skatteverket har sedan dess förtydligat sin argumentation, något som kommer att när-

mare belysas nedan. 

6.3 Tolkning av Diligentiadomen 

Vilka tolkningar kan egentligen göras utifrån domen, ett in casu avgörande eller har 

fallet en vidare mer generell innebörd? Hultqvist påpekar att tolkning av prejudikat är 

en ”delikat” uppgift som ofta leder till olika utfall, även bland ”kunniga jurister.”
77

 Det 

är uppenbart att Skatteverket anser att fallet har en generell tillämpning, inte minst med 

tanke på att myndigheten utsträcker tillämpningen till att även avse ett annat lagrum, 

nämligen 14 kap. 19 § IL. En syn som baseras på att myndigheten ansåg att HFD i do-
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men utförde en jämförbarhetsanalys, något som är grundläggande för en tillämpning av 

korrigeringsregeln. 

Andra bedömare anser däremot att det är uppenbart att HFD genom sitt ordval, ”inte 

utan vidare” och ”i detta fall”, velat begränsa betydelsen till de speciella omständighet-

erna som förelåg i målet ifråga, samt att det inte går att bortse från att fallet gällde all-

männa inkomstskatterättsliga regler och inte korrigeringsregeln, vilken är lex specialis i 

förhållande till de förra.
78

 Wiséen och Gavelin menar även att HFD genom sitt ordval 

uttryckt att det finns en skillnad mellan en godtagbar räntenivå enligt allmänna skatte-

rättsliga regler och det marknadsmässiga priset enligt korrigeringsregeln.
79

  

Som synes är det inte alldeles självklart vilken tolkning som ska göras av fallet. Vad 

som däremot kan sägas sätta ramarna för tolkningen är den skatterättsliga legalitetsprin-

cipen, då en alltför långtgående tolkning av prejudikat kan likställas med en analogi. 

Något som ju rent faktiskt är föreskriftskravets motsats.
80

 Så vilka ramar sätter legali-

tetsprincipen? 

6.4 Tillåter legalitetsprincipen att hänsyn tas till moderbolagets insyn och 

kontroll vid beräkning av marknadsmässigt pris? 

Utformningen av regler och tolkning av regler för beskattning är som tidigare redogjorts 

för begränsat genom den skatterättsliga legalitetsprincipen. Vilket innebär att beskatt-

ning av enskilda endast får ske med stöd i lag, en lag där beskattningen klart måste 

framgå eller i vart fall genom en rimlig tolkning av lagen.
81

 Vidare är det inte tillåtet 

med analogisk tillämpning av lag och försiktighet måste iakttas när stöd söks för be-

skattning med användning av andra rättskällor, såsom förarbeten och praxis.
82

 

Utgångspunkten är alltså att korrigering av koncerninterna lån endast får göras med stöd 

av en klar och tydlig lag, eller en rimlig tolkning av denna. Hur är då 14 kap. 19 § IL 

formulerad? 

”Om resultatet av en näringsverksamhet blir lägre till följd av att villkor avtalats som avviker från 

vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende näringsidkare, ska resultatet beräknas till 

det belopp som det skulle ha uppgått till om sådana villkor inte funnits…”
83
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Av detta följer egentligen endast att en jämförelse med vad oberoende näringsidkare 

hade avtalat måste göras, för att på så sätt veta om det koncerninterna avtalet skiljer sig 

åt. Lagtexten lämnar inga närmare förklaringar till hur en sådan beräkning ska gå till, 

något som från ett legalitetsperspektiv måste anses beklagligt. Men här återfinns i alla 

fall, klart och tydligt, stöd för att beskatta och beräkningen får alltså ske genom en rim-

lig tolkning av lagtexten. För att precisera detta kan lagtexten anses ge utrymme för 

både en intern och en extern jämförelsetransaktion.
84

  

Vad oberoende näringsidkare skulle avtalat om kan nog skilja sig åt på många sätt. Det 

måste anses självklart att lagtextens formulering innebär att en jämförelse mellan ett 

internt och externt avtal måste vara jämförbart. Inte nödvändigtvis jämförbart enligt 

riktlinjerna, men ändå jämförbart då det endast är vid jämförbara förhållanden som en 

avvikelse kan upptäckas.  

Så för att inte jämföra äpplen och päron kan det behöva göras en justering för att nå 

jämförbarhet. Skatteverket argumenterar för en sådan justering. Att moderbolagets (lån-

givarens) insyn och kontroll har vissa särdrag som påverkar kreditrisken och att dessa 

särdrag måste beaktas för att hitta en jämförbar transaktion, dvs. hur äpplet ska justeras 

för att bli ett päron. En syn som inte kan sägas vara helt oförenlig med praxis eftersom 

HFD endast fastslagit att riktlinjerna ”…kan således i relevanta delar tjäna till ledning 

vid tillämpningen av nyss nämnda stadgande [korrigeringsregeln].”
85

 

Frågan är då om en sådan justering, en justering för ett koncerninternt förhållande, ryms 

inom lagtexten? Det är inte alldeles självklart, då en sådan beräkning tar hänsyn till ett 

internt förhållande, något som inte existerar mellan sinsemellan oberoende parter. Extra 

svårt blir det eftersom det inte finns några modeller för hur en sådan beräkning generellt 

sett kan göras.  

Mot bakgrund av det anförda anser jag att en justering för moderbolagets insyn och 

kontroll ryms inom ordalydelsen av 14 kap. 19 § IL. Däremot måste Skatteverket före-

bringa bevisning som tydligt redogör för den faktiska påverkan som insynen och kon-

trollen har i det specifika fallet. Denna syn stämmer väl överens med hur Kammarrätten 

i Stockholm formulerat sig i domarna. 
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Med det sagt, så anser jag att den yttersta ramen alltså är satt, vilken i det här fallet in-

kluderar att hänsyn tas till moderbolagets insyn och kontroll. Men vad legalitetsprinci-

pen sätter för gränser kan inte alls likställas med gällande rätt, så vad är gällande rätt?   

6.5 Vad förändrades med Diligentiadomen egentligen? 

6.5.1 Moderbolaget insyn och kontroll 

Skatteverket argumenterar i sitt ställningstagande för att moderbolagets insyn och kon-

troll minskar kreditrisken i förhållande till en extern part. Frågan är om den gör det? 

Persson Österman och Moran argumenterar för att den insyn och kontroll som ett mo-

derbolag har i sitt dotterbolag inte skiljer sig från vad en extern part skulle avtala sig till 

med så kallade kovenanter. Enligt dem förekommer det i praktiken inte något fall där en 

extern part skulle låna ut så stora belopp utan att med kovenanter tillförsäkra sig en in-

syn och kontroll som motsvarar den moderbolaget har. Persson Österman och Moran är 

tydliga i sin argumentation då de hävdar att ”Diligentiamålet förändrar inte tillväga-

gångssättet för att fastställa jämförbara räntor vid tillämpning av korrigeringsregeln.”
86

 

När en extern part försäkrar sig om sådana villkor reduceras samtidigt moderbolagets 

kontroll i samma utsträckning.
87

  

De får medhåll från Burmeister m.fl. som påtalar att det vid företagsförvärv är missvi-

sande att, som HFD i Diligentiadomen och Skatteverket i sitt ställningstagande, hävda 

att en extern part endast skulle ha viss insyn och kontroll.
88

 Det var istället omständig-

heterna i fallet, den totala avsaknaden av externa långivare, och fullt utrymme för pant-

sättning av fastigheterna som medförde att moderbolagets insyn och kontroll hade en 

påverkan på kreditrisken. Moderbolaget kunde då, genom sin kontroll, bevaka sin ford-

ring och se till så att det upprätthöll sin ställning om bästa rätt vid en eventuell konkurs. 

Moderbolagets kontroll kan sägas ha ersatt behovet av säkerhet för lånet,
89

 eftersom de 

förmådde sitt dotterbolag att ingå ett avtal som ingen oberoende part hade accepterat. 

Annorlunda och mer generellt uttryck kan det hävdas att vid koncerninterna in blanco-
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lån, där externa långivare saknas, ska räntan vara lägre än vid motsvarande förhållanden 

där långivaren är extern.
90

 

I Arlandaexpress målet framgick att de externa finansiärerna i bankkonsortiet tillförsäk-

rat sig långtgående kovenanter som i hög grad begränsat moderbolagets möjlighet till 

kontroll. Det framgår av domen att A-TRAIN var ytterst begränsade i sin verksamhet, 

det förekom bland annat förbud mot utdelning om inte vissa nyckeltal uppfylldes. För-

budet gällde även betalning på aktieägarlånet. Skatteverket vitsordade att moderbolagets 

kontroll hade begränsats men argumenterade ändå för att moderbolagets kontroll och 

insyn påverkade kreditrisken. Målet kan med tanke på omständigheterna i fallet anses 

utgöra Diligentiafallets motsats, vilket kan förklara varför Skatteverket inte överklagade 

domen. 

Skatteverket motsätter sig på inget sätt att armlängdsprincipen ska användas vid beräk-

ning av ränta utan har till och med gett uttryck för att den är ”teoretiskt välgrundad ef-

tersom den tillhandahåller den bästa jämförelsen med hur det fungerar på den öppna 

marknaden när tillgångar överförs eller tjänster utförs mellan närstående företag”.
91

 

Däremot anser verket att det är möjligt att inom ramen för jämförbarhetsanalysen ta 

hänsyn till, och justera för, moderbolagets insyn och kontroll. I domarna har Skattever-

ket tydliggjort sin ståndpunkt där de numera anser att ett koncerninternt lån från moder-

bolag till dotterbolag utan säkerhet, är att likställa med ett externt lån med säkerhet. 

6.5.2 Säkerhet för lån och bästa rätt vid ett eventuellt obestånd 

Att likställa insyn och kontroll med säkerhet för lån har mött kritik eftersom det står i 

strid med sakrättens grunder och ekonomisk och finansiell teori. En säkerhet för lån 

upptas för att säkra skyddet vid ett eventuellt obestånd hos låntagaren. Ingen form av 

insyn och kontroll kan ersätta ett sådant skydd utan de sakrättsliga reglerna gäller. Se-

dan kan det diskuteras huruvida ett lån är mer efterställt än ett annat och hur det bevisli-

gen inverkar på prissättningen.  

Företagsförvärv är tämligen komplicerade skapelser där många parter och bolag, interna 

och externa, är inblandade. Vem av långivarna som har den bästa säkerheten avgörs dels 

sakrättsligt, dels avtalsmässigt och strukturellt.  
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Vid ett företagsförvärv där finansiering behövs kommer externa lån att upptas. De lån 

med bäst säkerhet är de seniora lånen, lån som strukturellt och avtalsmässigt har bäst 

ställning vid ett eventuellt obestånd. Sådana lån har oftast panträtt i låntagarens egen-

dom (jfr så kallade bottenlån vid bostadsfinansiering). Behövs ytterligare finansiering 

kan ett så kallat mezzanine lån upptas (jfr så kallade topplån vid bostadsfinansiering). 

Det är ett lån som rankas efter de seniora lånen. För det fall ytterligare finansiering är 

nödvändig kan ett ägarlån komma att upptas, ett lån som finansiellt och strukturellt är 

lägst prioriterat (jfr in blanco-lån).
92

 

De seniora långivarna och mezzanine långivarna kan, tillsammans med låntagaren, upp-

rätta ett så kallat Intercreditor Agreement i vilket förutsättningarna för lånen nedtecknas. 

Avtalet reglerar avtalsmässigt den interna prioritetsordningen för långivarna och även 

hur och till vem låntagaren ska betala sina lån (amortering och ränta).
93

 I ett Intercredi-

tor Agreement och de externa låneavtalen förekommer avtalsbestämmelser som begrän-

sar låntagarens möjlighet att bedriva sin rörelse. Dessa bestämmelser går under namnet 

”ringfencing” vilket i korthet kan sägas gå ut på att ”man stryper flödet av likvida medel 

och andra tillgångar mellan Budbolaget [låntagaren] och dess direkta och indirekta 

ägare”.
94

 Det är dessa bestämmelser som i praktiken ger låntagarna samma insyn och 

kontroll som moderbolaget. Beroende på hur långtgående dessa är desto mindre kontroll 

har moderbolaget över sitt dotterbolag. 

Mot bakgrund av detta har jag svårt att förstå Skatteverkets argumentation att moderbo-

lagets insyn och kontroll generellt sett påverkar kreditrisken för lånet. Jag anser att när 

externa lån och interna lån ses som samma företeelse, lån, är det, enligt mig, svårt att se 

hur kreditrisken skulle skilja sig åt? Är du sist i prioritetsordningen och utan säkerhet, så 

har du de facto en högre kreditrisk. 

6.6 Tillåter riktlinjerna justering för insyn och kontroll 

6.6.1 Separate entity approach och jämförbarhetsanalysen 

Metoden som förespråkas av OECD för att beräkna ett marknadsmässigt pris är arm-

längdsprincipen. Principen bygger på att varje företag i en ekonomisk intressegemen-

skap ska ses som självständiga parter (separate entity) och inte som ”inseparable parts 
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of a single unifed business”
95

 Endast då anses det möjligt att finna det pris som obero-

ende parter skulle ha avtalat om.  

Vad gäller koncerninterna lån ska beräkningen utgå från vad antingen två helt obero-

ende parter skulle ha avtalat om (extern jämförelsetransaktion), eller vad den beroende 

låntagaren avtalar om med en oberoende långivare (intern jämförelse). Det är den senare 

varianten som använts i de redovisade domarna och som ger den bästa jämförelsen för 

prissättning av lån. 

Riktlinjerna kan inte sägas lämna något utrymme här för att ta hänsyn till det inbördes 

förhållandet mellan moder- och dotterbolag. Detta vinner stöd av det faktum att riktlin-

jerna uttryckligen anger att ”transactions should not be treated differently for tax purpo-

ses from comparable transactions between independent enterprises, simply because the 

transactions are between enterprises that happen to be associated.” (jfr punkt 7.19). Men 

att ta hänsyn till insynen och kontrollen är det att behandla långivaren och låntagaren 

annorlunda för att de råkar befinna sig i ekonomisk intressegemenskap? Svaret är inte 

självklart eftersom (i) externa låntagare uppställer krav på kovenanter inte som ett sätt 

att sänka priset utan som ett generellt krav för att låna ut pengar, (ii) en justering för 

moderbolagets insyn och kontroll medför endast att transaktionerna blir jämförbara inte 

att de behandlas annorlunda, de behandlas ju på samma sätt som externa långivare med 

kovenanter.
96

 

För det fall att en sådan justering måste göras uppkommer svåra praktiska problem, 

vilka i sig kan leda till att det inte är förenligt med armlängdsprincipen. T.ex. ska värdet 

på moderbolagets insyn och kontroll beräknas? Skatteverket har som argumentation i 

några domar framfört att det är att likställa med ett externt lån mot säkerhet. Frågan är 

vilken typ av säkerhet och hur har Skatteverket kommit fram till detta då stöd för detta 

påstående varken finns i Diligentiafallet eller i någon rättskälla. 

När ett armlängdspris ska beräknas ska en jämförbarhetsanalys göras. En sådan analys 

syftar till att finna ett jämförbart pris, antingen genom en extern jämförelsetransaktion 

eller genom en intern jämförelse. För att komma till en sådan slutsats måste de olika 

transaktionerna vara tillräckligt jämförbara. Riktlinjerna uttrycker att ”to be comparable 
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means that none of the differences (if any) between the situations being compared could 

materially affect the condition being examined in the methodology or that reasonably 

accurate adjustments can be made to eliminate the effect of any such differences.”
97

För 

det fall skillnaderna i transaktionerna, insynen och kontrollen jämfört med de så kallade 

kovenanterna, har en materiell påverkan går det att argumentera för att en justering ska 

göras för detta. Men, frågan är, om det nu kan anses tillåtet, hur en sådan justering ska 

gå till? 

Wiséen påpekar att en sådan justering är omöjlig att göra ”eftersom det inte finns pris-

sättning mellan oberoende parter som påvisar värdet av ägarmässig insyn och kontroll 

vid ett efterställt lån där säkerheterna redan lämnats till andra externa långivare.”
98

  

Annorlunda förhåller det sig då det i vissa fall kan anses uppenbart att moderbolaget 

påverkat dotterbolaget och därmed avtalsvillkoren vilket kan sägas vara ett uppenbart 

missbruk av dess insyn och kontroll. Att justera sådana avtalsvillkor kan sägas vara 

själva syftet med armlängdsprincipen. I Diligentiafallet tyder det mesta på att moderbo-

laget påverkade dotterbolaget att inte pantsätta sina fastigheter och således ingick av-

talsvillkor som ingen oberoende part hade accepterat. Ett sådant synsätt vinner stöd av 

Åhman som anser att armlängdsprincipen tillåter att hänsyn kan få tas till moderbola-

gets kontroll över sitt dotterbolag vid uppenbara missbruk. Men att det förutsätter att det 

finns något att kontrollera, till exempel obelånade fastigheter hos låntagaren.  

En sådan situation kan sättas i relation till Arlandaexpressmålet i vilket omständigheter-

na inte tillät moderbolaget att kontrollera något av betydelse i dotterbolaget. Moderbo-

laget kan då sägas ha utövat sin kontroll över dotterbolaget att förmå dotterbolaget att 

inte pantsätta fastigheterna och därmed ingå ett avtal som ingen oberoende långivare 

hade accepterat, en situation som ska justeras med armlängdsprincipen.
99

   

Mot bakgrund av det anförda anser jag att det är svårt att se hur en beräkning utifrån 

armlängdsprincipen ska kunna förenas med en justering för moderbolagets insyn och 

kontroll. Armlängdsprincipen bygger på att företagen ses som oberoende enheter, vilket 

omöjliggör en sådan justering eftersom hänsyn då tas till den ekonomiska intressege-
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menskapen. Vidare uttrycks det med tydlighet att det inte är tillåtet att behandla koncer-

ninterna tjänster annorlunda endast på den grunden att de är just koncerninterna. 

Min slutsats behöver inte nödvändigtvis resultera i att Skatteverkets tolkning är felaktig. 

Varken armlängdsprincipen eller riktlinjerna är lag i Sverige, utan de senare är, som 

tidigare anförts, endast att anse som vägledande i relevanta delar. Men jag anser att det 

är viktigt att komma ihåg att för det fall riktlinjerna ska tillmätas betydelse, måste själva 

grunden den bygger på – separate entity approach, att anses vara en högst relevant del.  

Detta leder, sammantaget, till att Skatteverkets synsätt, enligt mig, inte är förenligt med 

gällande rätt då korrigeringsregeln är lex specialis och ska tillämpas med hänsyn till 

riktlinjerna.  

Som tidigare påpekats hindrar inte ett sådant synsätt att HFD skulle kunna göra en lik-

nande bedömning, som i Diligentiamålet, även i ett mål rörande korrigeringsregeln. Ett 

sådant synsätt strider inte heller mot den syn som kammarrätten uttrycker i ”Fordmålet”, 

där domstolen inte godkände att det senare lånet jämfördes med det tidigare. 

6.6.1.1 Den motsatta situationen 

Annorlunda förhåller det sig när även externa finansiärer beaktar det koncerninterna 

förhållandet. Ett sådant förhållande rör egentligen en bedömning av kreditvärdigheten 

hos dotterbolaget. Något som egentligen ligger utanför denna uppsats, men som kom-

mer att kommenteras kortfattat för att på så sätt erbjuda ett annat perspektiv på fråge-

ställningen.  

En sådan situation föreligger när dotterbolaget erhåller ett billigare lån på grund av sin 

koncerntillhörighet. Åhman talar om en ”Halo-effekt”, där moderbolagets intentioner 

med dotterbolaget påverkar dotterbolagets kreditvärdighet. Ju viktigare dotterbolaget 

kan anses vara för moderbolaget desto större ”Halo-effekt”. Den externa finansiären tar 

alltså hänsyn till moderbolagets ovilja att låta dotterbolaget hamna på obestånd. Enligt 

uppgift har även kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor en beräkningsmodell som 

tar hänsyn till sådana effekter av koncerntillhörigheten.
100

 

Om samma argumentation, att insyn och kontroll inte får beaktas enligt riktlinjerna ef-

tersom parterna då inte ses som ”separate entities”, ska anses gälla även ett sådant fall, 

innebär det att moderbolaget vid prissättning av ett koncerninternt lån inte får beakta 
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sådant som externa finansiärer beaktar. Alltså att ett koncerninternt lån ska prissättas 

högre än ett externt lån då riktlinjerna inte medger att hänsyn tas till koncerntillhörighet. 

En sådan situation skulle aldrig accepteras av de stater som såg en del av sin skattebas 

försvinna, obeskattad, ur landet. Denna slutsats är problematisk för de som argumente-

rar för att insyn och kontroll inte är förenligt med armlängdsprincipen, eftersom situat-

ionen i sig är orimlig. 

Det anförda omkullkastar inte på något sätt mina tidigare slutsatser, utan kan sägas be-

kräfta det att man ska finna det pris som oberoende näringsidkare avtalat om. Om en 

oberoende långivare anser att det finns en effekt att ta hänsyn till avseende dotterbola-

gets koncerntillhörighet medför det ju samtidigt att det är något som måste tas hänsyn 

till även vid en justering med korrigeringsregeln. Endast då kommer det pris som obe-

roende parter skulle avtalat om att finnas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. AVSLUTANDE KOMMENTAR 

7.1 Externa finansiärers insyn och kontroll 

Det står klart att Skatteverket på den ena sidan och kritiker på den andra sidan represen-

terar två oförenliga åsikter. Skatteverket står fast vid sin synpunkt att moderbolagets 

insyn och kontroll minskar kreditrisken och de anser att en sådan syn är förenlig med 

riktlinjerna. Vissa kritiker hävdar motsatsen, dvs. att det inte är möjligt att förena de två. 

Andra kritiker hävdar att insyn och kontroll inte har någon praktisk innebörd eftersom 

de alltid har sin motsvarighet i de externa finansiärernas krav på kovenanter.  

Det är Skatteverket som har bevisbördan, även fast den i och med dokumentationskravet 

kan sägas ha flyttats över till företagen
101

, och som således har att göra sannolikt eller 

mycket sannolikt att företagets resultat har blivit lägre till följd av avtalsvillkor som 

beror på den ekonomiska intressegemenskapen. Ett beviskrav som Skatteverket, i de av 

kammarrätterna avkunnade domarna, haft svårt att uppnå. En bevisning som försvåras 

genom att det är situationen vid avtalets ingående som ska visas. 

För det fall en extern finansiär försäkrat sig om insyn och kontroll genom kovenanter 

eller ringfencing, är det min uppfattning att sådana avtalsvillkor kan motsvara ett mo-

derbolags insyn och kontroll, vilket skulle innebära att en justering inte är nödvändig. 

En justering ska endast göras för det fall olikheterna har en materiell påverkan. Externa 

finansiärers kovenanter kanske inte heller kan sägas ha en materiell påverkan på pris-

sättningen utan att de endast utgör ett generellt krav för att låna ut pengarna.
102

 Detta 

alldeles oavsett om en justering är möjlig eller inte med hänsyn till armlängdsprincipen.  

Skatteverkets argumentation faller alltså när omständigheterna är sådana att det förelig-

ger kovenanter och det saknas utrymme för pantsättning, som ger bättre rätt vid ett 

eventuellt obestånd. Då har moderbolagets ställning ingen betydelse och kan således 

inte beaktas vid en eventuell tillämpning av korrigeringsregeln.  

7.2 Insyn och kontroll enligt riktlinjerna 

Men inte alla situationer kan förevisa sådana omständigheter. Vad gäller då förutsätt-

ningarna är annorlunda, är det då möjligt att ta hänsyn till insyn och kontroll om till-

lämpning av korrigeringsregeln ska göras med armlängdsprincipen som förebild?  
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Mitt korta svar är nej. Förklaringen ligger i att själva kärnan av armlängdsprincipen 

bygger på att parterna ska ses som oberoende från varandra. Att då ta hänsyn och justera 

för en faktor som beror på den ekonomiska intressegemenskapen måste anses oförenlig 

med detta. En sådan slutsats inverkar inte heller på de situationer där moderbolaget och 

dotterbolaget ingår avtal som en oberoende näringsidkare skulle ha gjort, jfr. Diligentia. 

Prissättningen i de fallen är då de facto inte marknadsmässig.  

7.3 Slutsats 

Skatteverkets ställningstagande är, enligt mig, förenligt med den skatterättsliga legali-

tetsprincipen eftersom deras tolkning måste anses rymmas inom en rimlig tolkning av 

lagtexten. Det gäller då att de förebringar faktisk bevisning som visar en materiell på-

verkan på prissättningen. Problemet, för Skatteverket, är dock att legalitetsprincipen inte 

i sig är gällande rätt, utan den sätter bara gränserna för vad gällande rätt inte kan vara. 

Jag anser även att det är viktigt att det folkrättsliga åtagandet som Sverige uttryckt ge-

nom att ingå ett skatteavtal måste respekteras. Det medför att korrigeringsregeln måste 

tolkas i ljuset av dess internationella karaktär och att det ytterligare begränsar utrymmet 

för hur korrigeringsregeln kan tolkas. Sverige kan inte utarbeta en egen tolkning av arm-

längdsprincipen om de önskar uppfylla sin del av åtagandet i skatteavtalet. 

Jag anser att gällande rätt måste anses vara att korrigeringsregeln ska tillämpas med 

armlängdsprincipen som förebild, en tillämpning som underlättas av riktlinjerna, vilka 

anger formerna för beräkningen av det marknadsmässiga priset.  

Då det är gällande rätt är det inte heller möjligt att justera för ägarrollens betydelse. Vil-

ket kan leda till att man i vissa fall måste jämföra äpplen och päron. För det är klart att 

ägarrollen har stor betydelse. Även fast ett internlån formellt sätt har lägst prioritet och 

inte kommer att erhålla någon återbetalning vid ett eventuellt obestånd, så är det att titta 

på problemet med fel glasögon. Ett moderbolag lånar ju inte ut pengar endast för att 

tjäna pengar, utan för att bedriva affärsverksamhet genom ett dotterbolag. Jag anser att 

det är en stor skillnad från hur en bank ser på sin utlåning, en inkomstkälla som tradit-

ionellt sett varit bankernas enda inkomst. Med sådana glasögon så kanske ett internlån 

inte, vid en kreditvärdering, bör ses som ett lån, utan snarare ett aktieägartillskott, en 

gåva utan krav på motprestation. Vilket skulle innebära att låntagarens kreditvärdighet 



inte visar ett företag på ruinens brant utan kanske bättre återspeglar den affärsmässiga 

risken.
103

  

Ur legalitetssynpunkt anser jag det vara beklagligt att lagstiftaren inte tydligt uttryckt 

vad som gäller. Lagstiftningen bör, i likhet med den norska, tydligt visa att riktlinjerna 

är en rättskälla från vilken beräkningen ska göras. En sådan lagstiftning skulle även un-

derlätta för företagen samtidigt som den minskar Skatteverkets börda att påvisa felak-

tigheter vid koncerninterna lån.  

För det fall lagstiftaren instämmer i Skatteverkets argumentation är det bara att justera 

lagtexten, då armlängdsprincipen kanske inte kan ses som ett uttryck av naturrätten. Då 

är det dock viktigt att lagstiftaren klart och tydligt preciserar på vilket sätt insyn och 

kontroll påverkar kreditrisken så att företagen ges en rimlig chans att följa gällande rätt 

och slippa bli utsatta för skattetillägg för att de anses lämna ”oriktiga” uppgifter. Annars 

blir det, som Wiséen påpekar, ett moment 22.
104

   

Båda parter önskar de fördelaktigaste reglerna för sina ändamål och syften. Företagen 

vill vinstmaximera inom koncernen och Skatteverket vill följa och utveckla gällande rätt 

efter de regleringsbrev och direktiv som Regeringen utfärdar. Min, begränsade, uppfatt-

ning är att företagen nöjer sig med tydliga regler, även fast de inte råkar vara de mest 

fördelaktiga, och en tydlig dom från HFD rörande internprissättning av räntor kommer 

således bli väl mottagen oavsett utgång. 

Om jag ska tillåta mig själv att spekulera så tror jag inte, precis som Hammarstrand, att 

HFD kommer att meddela prövningstillstånd.
105

 Detta eftersom kammarrätterna avgjort 

målen med hänvisning till att Skatteverket inte uppfyllt sin bevisbörda. Min personliga 

åsikt är att kammarrätterna har varit fega, framförallt i de sista domarna från Kammar-

rätten i Stockholm.  

Kammarrätten i Stockholm inleder sina domskäl med att förklara vad de anser vara gäl-

lande rätt. Något som uttrycks genom tydliga hänvisningar till riktlinjerna och ”separate 

entity approach”, därefter övergår de, som brukligt, till en prövning i sak. En prövning 

som utmynnar i att Skatteverket inte anses ha uppfyllt sin bevisbörda. De kunde lika 
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gärna, och mycket hellre, ha avgjort frågan genom att påtala att Skatteverkets argumen-

tation inte är förenligt med korrigeringsregeln. Sådana domskäl hade medfört en stor 

chans för prövningstillstånd i HFD. 

För det fall HFD väljer att ta upp frågan är min gissning att de kort kommer att redogöra 

för korrigeringsregelns ställning som lex specialis och därefter fastslå att det inte är 

möjligt att korrigera för moderbolagets insyn och kontroll med hänvisning till riktlinjer-

na.  

För att konkludera min bedömning en sista gång anser jag alltså, i korthet, att det inte är 

möjligt att med hänsyn till gällande rätt beakta moderbolagets (långivarens) insyn och 

kontroll i sitt dotterbolag (låntagaren). Detta eftersom korrigeringsregeln ska tillämpas 

med riktlinjerna i beaktande, vilket inte ger utrymme för en justering av ägarrollens be-

tydelse, eftersom armlängdsprincipen och riktlinjerna är skapade just för att undvika att 

sådan hänsyn tas. Vilket innebär att moderbolaget och dotterbolaget endast får ingå af-

färsmässiga avtal, avtal som en oberoende part också hade ingått. Detta resulterar i att 

ett liknande fall som Diligentia kan nå samma utgång även med tillämpning av korrige-

ringsregeln, eftersom det avtalet inte var ingånget på affärsmässiga villkor.  
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