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Förkortningsregister

BL Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

HFD Högsta förvaltningsdomstolen

IL Inkomstskattelagen (1999:1229)

ISP Internet Service Provider 

KL Kommunalskattelagen (1928:370)

NRt Norsk retsidende

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

Prop. Proposition

RF Regeringsformen

RR Regeringsrätten (numera HFD)

RÅ Regeringsrättens Årsbok

SIL Lag (1947:576) om statlig inkomstskatt

SN Skattenytt

URL Uniform Resource Locator
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Genom tekniska hjälpmedel är det  idag möjligt att leda ett företag i stort sett 

från  vilken  plats  som  helst  i  världen.  Detta  genom  exempelvis  video-

konferenser, elektroniska diskussionsgrupper eller virtuella kontor på Internet. 

Då  produktion  eller  verksamhet  sker  online,  kan  också  operatörerna  vara 

utlokaliserade i olika delar av världen. Det kan följaktligen vara mycket svårt 

att avgöra såväl var den verkliga ledningen utövas som var produktionen sker. I 

ett sådant företag är det i praktiken bara tekniken som sätter gränser. 

För  den  konventionella  handeln  möjliggör  informationsteknologin  att  olika 

funktioner inom ett bolag kan spridas geografiskt. Kontroll av företag liksom 

distribution och försäljning kan ske spritt över ytan. Beställningar, marknads-

föring och finansiering av produkter kan ske elektroniskt. 

I  takt  med  den  elektroniska  utvecklingen  har  ett  ökat  ifrågasättande  av  de 

traditionella beskattningsreglerna vuxit fram.

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet  med  detta  arbete  är  att  utreda  och  fastställa  gällande  rätt  för  fasta 

driftställen vid elektronisk handel i Sverige. Fokus ligger på utländska juridiska 

personer och de internationella inkomstskattereglerna kring fasta driftställen i 

den elektroniska handeln. 

1.3 Avgränsningar

Då  fokus  ligger  på  den  internationella  inkomstbeskattningen  av  utländska 

juridiska personer behandlar  uppsatsen endast  skattesubjekt i  form av aktie-

bolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och handelsbolag. Övriga civilrättsliga 

juridiska  personer  som  i  skatterätten  inte  beskattas  som juridiska  personer 

enligt 2:3 IL kommer därmed inte behandlas inom detta arbete.  

Beträffande tolkningsreglerna i Wienkonventionen där den ena staten inte har 
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ratificerat konventionen är en fråga som jag bortser från i denna framställning 

då det inte är centralt för min frågeställning. Jag kommer därmed att utgå från 

att Wienkonventionen och dess tolkningsregler är tillämpliga. Vidare väljer jag 

att inte gå in på tolkningsregler som avser tolkning av traktater som bestyrks på 

två eller flera språk. 

1.4 Metod och material

Metoden jag  använder  mig  av  är  den  rättsdogmatiska.  Med utgångspunkt  i 

svensk  intern  rätt  använder  jag  mig  av  de  för  sammanhanget  relevanta 

rättskällorna. Det är främst författningar, praxis, förarbeten samt doktrin. Då 

ämnets  karaktär  även  kräver  kunskap  inom  dubbelbeskattningsavtal  har 

Wienkonventionen,  OECD:s  modellavtal  samt  dess  kommentar  behövt 

tillämpas.  Mot bakgrund av de internationella  aspekterna och brist  i  svensk 

praxis har jag även i viss utsträckning tittat på norsk praxis. Trots att denna 

rättspraxis inte har något större prejudikatvärde i Sverige anser jag ändå att 

dessa  rättsfall  varit  relevanta  då  de  behandlar  begreppet  fast  driftställe  på 

tydligt sätt. Beroende på tyngden av denna praxis har jag i ett par fall tagit stöd 

av andrahandskällor. 

1.5 Disposition

Jag  inleder  uppsatsen  med  att  i  en  allmän  del  beskriva  den  internationella 

skatterätten  utifrån  det  perspektiv  och  behov  som krävs  för  att  läsaren  ska 

förstå  de  senare  delarna  i  uppsatsen.  Den  allmänna  delen  inleds  med  en 

beskrivning av skattskyldighet enligt intern svensk rätt och de problem med 

internationell  dubbelbeskattning som kan uppstå i  situationer när en juridisk 

person är skattskyldig i två länder. Det leder vidare in på en beskrivning av 

dubbelbeskattningsavtalsrätten i ett bredare perspektiv och där behandlas även 

OECD och dess modellavtal för dubbelbeskattningsavtal. Frågor om tolkning 

och tillämpning av de ovan nämnda områdena tas även upp här. 

Därefter följer den särskilda delen om fasta driftställen. Här börjar jag med en 

beskrivning  av  definitionen  i  intern  svensk  rätt  och  vidare  förhållandet  till 
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dubbelbeskattningsavtal och OECD:s modellavtal samt dess kommentar. Detta 

kapitel följs sedan upp av det som utgör fokus för uppsatsen; fast driftställe vid 

elektronisk handel. Här inleds kapitlet med att definiera några för uppsatsen 

grundläggande  begrepp  inom  den  elektroniska  handeln.  Därefter  behandlas 

problematiken  kring  hemvistbegreppet  i  elektroniska  sammanhang  med  en 

följande  beskrivning  av  kriterierna  för  fasta  driftställen  i  elektroniska 

sammanhang. 

Avslutningsvis görs en sammanfattande analys av begreppet fast driftställe vid 

elektronisk handel. Här kommenterar, argumenterar och analyserar jag gällande 

rätt. Utifrån det drar jag sedan olika slutsatser och framför möjliga alternativa 

lösningar. 

1.6 Begrepp och definitioner

Samtliga förkortningar jag använder mig av återfinns i förkortningsregistret. 

Vid årsskiftet 2010/2011 ändrade den högsta offentligrättsliga domstolen namn 

från  Regeringsrätten  till  Högsta  förvaltningsdomstolen.  Jag  har  valt  att 

genomgående referera  till  HFD framför  den tidigare  benämningen RR.  Det 

gäller oavsett när i tiden ett eventuellt rättsfall kommer ifrån.
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2 Beskattningsrätt

Nedan kommer en allmän beskrivning av den internationella skatterätten att 

fram-föras. Detta då det är en nödvändighet för att förstå de senare delarna i 

uppsatsen. 

2.1 Skattskyldighet för svenska juridiska personer

Skattesubjekten  i  svensk  skatterätt  är  uppdelade  i  fysiska  och  juridiska 

personer.  Enligt svensk skatterätt  måste det finnas ett  skattesubjekt som ska 

beskattas och ett  skatteobjekt för vilket skattesubjektet  ska beskattas.  Aktie-

bolag,  ekonomiska  föreningar  och stiftelser  är  exempel  på  juridiska  skatte-

subjekt som är skattskyldiga.1 Handelsbolag är däremot inte skatterättsligt ett 

eget skattesubjekt, utan endast en juridisk person civilrättsligt. Beskattningen 

av handelsbolag sker därför istället hos dess delägare.2

De juridiska skattesubjekten är sedan i  sin tur antingen obegränsat eller  be-

gränsat skattskyldiga. En obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina 

inkomster från Sverige och utlandet, detta grundar sig på bosättningsprincipen, 

även  kallad  domicil-  eller  hemvistprincipen.  Den  obegränsade  skatt-

skyldigheten baseras enligt 6:3 IL på bolagets registrering eller, om registrering 

inte  har  skett,  platsen  för  styrelsens  säte  eller  någon  annan  sådan  om-

ständighet.3 

2.2 Skattskyldighet för utländsk juridisk person

Även om Sverige huvudsakligen tillämpar bosättningsprincipen vid inkomst-

beskattningen  använder  sig  Sverige  också  i  stor  utsträckning  av  källstats-

principen.  Begränsat  skattskyldiga  beskattas  enligt  källstatsprincipen.  Denna 

princip tillämpas när en utländsk juridisk person har en inkomst i Sverige. Den 

som inte är obegränsat skattskyldig är därmed istället begränsat skattskyldig. 

Juridiska  personer  är  begränsat  skattskyldiga  om  de  är  utländska juridiska 

1 3:3, 7-8, och 6:3-4,7 IL, samt Inkomstskatt, s. 616.
2 2:3 och 5:1 IL, samt 1:4 BL.
3 2:3 och 6:3-4,7 IL, 1:4 BL, samt Inkomstskatt, s. 616 och 634.
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personer.4 Detta  kommer lagtekniskt  till  uttryck genom att  i  6:7 IL sägs  att 

utländska juridiska personer är begränsat skattskyldiga.

Med en registrering i  utlandet är  den utländska juridiska motsvarigheten till 

exempelvis ett aktiebolag därmed endast skattskyldig för vissa inkomster som 

är  hänförlig  till  Sverige.  Detta  enligt  källstatsprincipen  då  den  stat  där 

inkomsten  uppkommer  eller  där  viss  egendom är  belägen  ska  beskatta  den 

inkomsten  respektive  egendomen.5 I  6:11  IL anges  olika  inkomster  som en 

juridisk person ska beskattas i Sverige för fastän mottagaren är bosatt utom 

riket.  Ett konkret exempel är inkomst från en fastighet i Sverige. Källan till 

inkomsten, fastigheten, finns i Sverige och inkomster hänförliga till källan ska 

därmed beskattas här. Det är däremot inte alltid lika självklart var en inkomst 

härrör  ifrån  och  vilket  land  som ska  ha  rätt  att  beskatta  inkomsten.  Detta 

problem  är  särskilt  uppenbart  beträffande  fasta  driftställen  och  dagens 

elektroniska handel, se kapitel fyra.  

2.3 Dubbelbeskattningsavtal

En utländsk juridisk person som är begränsat skattskyldig i  Sverige är även 

obegränsat  skattskyldig  i  sin  egen  stat.  Konsekvensen  blir  därmed  att  den 

juridiska personen riskerar att beskattas två gånger för samma inkomst, den så 

kallade  internationella  juridiska  dubbelbeskattningen.  Dubbelbeskattnings-

problem hanteras vanligen genom att dubbelbeskattningsavtal upprättas mellan 

berörda stater.6

Dubbelbeskattningsavtal är därmed en internationell överenskommelse mellan 

två eller  flera stater.  Dubbelbeskattningsavtal  utgör ett  folkrättsligt  avtal,  ett 

traktat,  som  är  bindande  för  de  avtalsslutande  staterna  enligt  artikel  26 i 

Wienkonventionen.7 Svenska  dubbelbeskattningsavtal  uppvisar  några 

alternativa sätt för att avgöra var en juridisk person som omfattas av avtalen ska 

anses ha sitt hemvist. Exempelvis anges plats för bolagets säte, huvudkontor, 

registrering eller enligt ömsesidig överenskommelse. Vanligast är dock platsen 

4 Inkomstskatt, s. 634-635.
5 Inkomstskatt, s. 634-635.
6 Skatteavtalspolitik, s. 23-24.
7 Wienkonventionen om traktaträtten från år 1969, vilket ratificerades år 1974 och trädde i kraft den 27 

januari 1980, samt Skatteavtalspolitik, s. 61.
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där företagets verkliga ledning utövas. Även om uttrycket verklig ledning inte 

definieras  i  avtalen  anses  det  avgörande  i  de  flesta  fallen  enligt  en  svensk 

utredning  vara  platsen  där  den  dagliga  ledningen  utövas,  i  regel  där  den 

verkställande  direktören  befinner  sig.  Det  är  därmed  var  företagsdirektiv 

utfärdas,  inte  var  de  effektueras.8 Enligt  artikel  4.3  i  OECD:s  modellavtal 

används också begreppet verklig ledning som avgörande kriterium. Uttrycket 

ska  tolkas  autonomt  till  skillnad  från  begreppet  plats  för  företagsledning i 

OECD:s modellavtal artikel 4.1 som hänvisar till intern rätt.9

Enligt 10:1 RF är det regeringen som sluter internationella överenskommelser. 

I dubbelbeskattningsavtalen anges generellt att avtalet ska gälla som svensk lag 

här i Sverige, den så kallade inkorporeringen med svensk rätt.10 Det krävs dock 

enligt 8:3 RF att riskdagen inkorporerar dubbelbeskattningsavtalet genom en 

lag om att anta ett dubbelbeskattningsavtal för att avtalet ska kunna tillämpas i 

svensk rätt.  Beskattningsrätten kan därmed aldrig grundas enbart på dubbel-

beskattningsavtalet. 

Ett  dubbelbeskattningsavtal  kan  endast  inskränka,  aldrig  utvidga,  den  skatt-

skyldighet som föreligger enligt den interna rätten.11 Denna princip benämns av 

Lindencrona  för  dubbelbeskattningsavtalsrättens  ”gyllene  regel”.12  Dubbel-

beskattningsavtalet  kan  därmed  aldrig  missgynna  den  skattskyldige  i 

förhållande  till  vad  som  gäller  enligt  den  interna  rätten.  De  svenska 

dubbelbeskattningsavtalen har alltid sin grund i det modellavtal som tagit fram 

av Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).13

2.4 OECD:s modellavtal

OECD är en internationell samarbetsorganisation vars syfte är att främja den 

internationella  handeln  genom  kunskap  och  utveckling  inom  bland  annat 

skatterätt.  För  att  underlätta  hanteringen  och  utvecklingen  av  dubbel-

beskattningsavtalen har OECD bland annat tagit fram en modell för dubbel-

8 SN 2001, s. 633.
9 I not 8 a.a., s.633.
10 Skatteavtalspolitik, s. 63-64.
11 Skatteavtalspolitik, s. 64.
12 Lindencrona, s. 24.
13 Prop. 1986/87:30, s. 42, samt SN 1993, s. 713-714.
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beskattningsavtal som medlemsländerna helt frivilligt kan använda sig av.14

Utöver modellavtalet har OECD även utformat en kommentar som ingående 

beskriver modellavtalets artiklar. OECD-kommentaren är separat i förhållande 

till  modellavtalet,  men båda  två  har  framtagits  genom förhandlingar  mellan 

OECD:s medlemsländer.  Målet med såväl modellavtalet som dess kommentar 

är  en mer enhetlig reglering mellan medlemsländerna då den internationella 

handeln främjas.15 

2.5 Förhållandet mellan intern rätt, dubbelbeskattningsavtal och OECD:s  

modellavtal

Vid en fråga om till exempel en utländsk juridisk person ska vara begränsat 

skattskyldig  i  Sverige  görs  först  en  bedömning  av  svensk  intern  rätt.  Om 

utrymme för beskattnings finns enligt IL, den svenska interna rätten, går man 

vidare  till  eventuellt  dubbelbeskattningsavtal  för  att  se  om det  finns  några 

inskränkningar som utgör hinder för beskattning. 

När det gäller begreppet ”fast driftställe” bygger definitionen i 2:29 IL på den 

definition som återfinns i artikel 5 i OECD:s modellavtal.  Fast driftställe är 

inget  civilrättsligt  begrepp utan ett  skatterättsligt  begrepp.16 Modellavtalet  är 

som sagt inte en direkt rättskälla, men de interna reglerna bör enligt förarbetena 

till  den  svenska  definitionen  bygga  på  samma  principer  som  OECD:s 

modellavtal.17 Då  modellavtalet  alltid  ligger  till  grund  för  de  dubbel-

beskattningsavtal  Sverige  ingår  underlättar  detta  tillämpningen  av  såväl  de 

interna  reglerna  som dubbelbeskattningsavtalen. Den  svenska  definitionen  i 

2:29 IL och modellavtalets artikel 5 skiljer sig dock i vissa avseende som kan 

ha betydelse för elektronisk handel. Dessa skiljaktigheter kommer att beröras i 

bland annat kapitel 4. 

14 Model Tax Convention, s. 7 ff, samt http://www.oecd.org/about/, den 27 oktober 2013.
15 Model Tax Convention, s. 7 ff.
16 Lindencrona, s. 58.
17 Prop. 1986/87:30, s. 42.
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2.6 Tolkningsfrågor

2.6.1 Wienkonventionen

Tolkningsreglerna i artikel 31-33 i Wienkonventionen är tillämpliga på dubbel-

beskattningsavtal. Tolkningsreglerna anses vara en kodifiering av folkrättslig 

sedvanerätt och är tillämpliga mellan de stater som ratificerat konventionen.18 

Då dubbelbeskattningsavtalen är internationella avtal är tolkningsreglerna till-

ämpliga vid tolkningstvister stater emellan. Wienkonventionen tolkningsregler 

är därmed inte direkt tillämpliga utifrån Wienkonventionens bestämmelser när 

det kommer till tvister mellan enskilda och statliga myndigheter. I RÅ 1996 ref. 

84, den så kallade Luxemburgsdomen, och i RÅ 1998 ref. 49 fastställde HFD 

dock  att  Wienkonvention  tolkningsregler  även  ska  gälla  vid  sådana  tvister. 

Genom godkännandet i praxis är tolkningsreglerna därmed även tillämpliga vid 

tvister mellan enskilda och statliga myndigheter, trots att detta inte uttryckligen 

anges i Wienkonventionen.

Enligt artikel 31 första momentet i Wienkonventionen är utgångspunkten vid 

tolkning traktatens  uttryck.   Detta kallar  Dahlberg för en  objektiv tolknings-

metod.19 Det går därmed inte att tolka in något som inte framgår i traktaten. Den 

objektiva  tolkningsmetoden  är  dock  inte  liktydigt  med  en  strikt  bokstavs-

tolkning utan snarare en tolkning utifrån avtalsparternas syfte och hur det är 

uttryckt  i  texten.  Traktatens  uttryck  ska  ses  i  sitt  sammanhang och  mot 

bakgrund av traktatens  ändamål och  syfte.20 I samma artikel andra momentet 

preciseras  vad som avses med i  sitt  ”sammanhang”.  I  sitt  sammanhang ska 

tolkas som den gemensamma partsavsikten.21 Förutom traktattexten inklusive 

dess  preambel  och  bilagor  ingår  i  sammanhanget  överenskommelser  som 

träffats  och  dokument  som  upprättats  i  samband  med  traktatens  ingående. 

Vidare ska enligt artikel 31.3-4 i  Wienkonvention övriga överenskommelser, 

praxis, relevanta rättsregler samt andra former som ger uttryck för parternas 

avsikt  ingå  i  sammanhanget.  Vad uttrycket  ändamål  och syfte  avser  är  inte 

särskilt angivet i artikel 31. Det har dock antagits att det inte föreligger någon 

18 Skatteavtalspolitik, s. 67.
19 I not 18 a.a., s. 68.
20 I not 18 a.a., s. 68-69.
21 RÅ 1987 not. 162. 
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betydelseskillnad mellan å ena sidan ändamål och å andra sidan syfte.22 Syftet 

är i det här sammanhanget att undvika eller minska dubbelbeskattningen vilket 

framgår direkt i dubbelbeskattningsavtalen.23 

2.6.2 Tolkning enligt dubbelbeskattningsavtal, modellavtalet och dess  

kommentar

Eftersom  dubbelbeskattningsavtalen  som  sagt  har  sin  grund  i  OECD:s 

modellavtal  blir  även  tolkningsreglerna  i  modellavtalet  tillämpliga  på 

dubbelbeskattningsavtalen.  I  artikel  3  i  OECD:s  modellavtal  finns  det  flera 

olika generella definitioner som gäller vid tolkning. Den mest väsentliga regeln 

i  detta  sammanhang  är  den  allmänna  tolkningsregeln,  även  kallad  renvoi-

klausulen,24 i modellavtalets artikel 3.2. När definitionen av ett begrepp saknas 

i dubbelbeskattningsavtal ska enligt renvoi-klausulen vägledning hämtas från 

den inhemska rätten. 

Det är även viktigt att fastställa vilken inhemsk lagstiftning som ska tillämpas, 

den som gällde vid avtalets ingående eller den som gäller när tvisten ska lösas. 

Det första alternativet brukar kallas för en statisk lösning och den senare är en 

dynamisk  lösning.25 Enligt  OECD-kommentaren  artikel  3.11  är  det  den 

lagstiftning  som  gäller  när  tvisten  ska  lösas,  det  vill  säga  den  dynamiska 

lösningen, som ska tillämpas.

Det anges inte uttryckligen någonstans i Wienkonventionens tolkningsregler att 

OECD-kommentaren  kan användas  vid  tolkning av dubbelbeskattningsavtal. 

Det  har  sin  grund  i  att  Wienkonventionen  är  en  allmän  konvention  om 

internationella  överenskommelser  och  inte  enbart  skatterättslig.  OECD-

kommentaren har dock mot bakgrund av tolkningsreglerna i Wienkonventionen 

getts utrymme i tolkningen. Det finns olika åsikter om under vilken artikel i 

Wienkonventionen som detta stöd finns.  Enligt Lindencrona hämtas stödet i 

Wienkonventionens artikel 31 p. 2 b.26

22 Skatteavtalspolitik, s. 68-69.
23Se exempelvis avtal mellan de nordiska länderna, Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal 

mellan de nordiska länderna, bilaga 1, introduktionen. 
24 SN 1993, s. 714.
25 I not 24 a.a., s. 714.
26 Lindencrona, s. 82. 
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Kommentaren används även enligt praxis vid tolkning av dubbelbeskattnings-

avtal.  I  RÅ  1991  not.  228  använde  sig  HFD  av  OECD-kommentaren  för 

tolkning  av  vad  som skulle  anses  vara  avtalsparternas  gemensamma  parts-

avsikt, som enligt RÅ 1987 not. 162 ska läggas till grund vid tolkning, länderna 

emellan. Där angavs det till och med att kommentaren till OECD:s modellavtal 

är av stor betydelse vid tolkning av dubbelbeskattningsavtal.

I  introduktionen  till  kommentaren  rekommenderar  även  OECD  medlems-

staterna,  dess  regeringar  samt  dess  skattemyndigheter  att  vid  tolkning  av 

skatteavtal  använda  sig  av  OECD-kommentaren.  Trots  att  det  endast  är  en 

rekommendation  menar  Dahlberg att  det  fortfarande finns  ett  incitament  att 

följa  rekommendationen,  något  han  kallar  för  soft  obligation.  Detta  då 

medlemsstaterna förväntas att delta aktivt och öppet i utformningen av OECD-

avtalet och dess kommentar.27

27 Skatteavtalspolitik, s. 91.
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3 Fast driftställe

I  det  följande  ges  en  beskrivning  av  de  traditionella  regelverken  för  fasta 

driftställen för att sedan i nästkommande kapitel applicera dessa i elektroniska 

sammanhang. 

3.1 Fast driftställe enligt inkomstskattelagen

Uttrycket fast driftställe som är fokus för denna uppsats är som sagt centralt för 

att bestämma när en utländsk juridisk person ska anses ha tillräcklig anknytning 

till Sverige. Huvudregeln för vad som är fast driftställe finns i första stycket i 

2:29   IL  och  lyder:  ”Med  fast  driftställe  för  näringsverksamhet  avses  en 

stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis 

bedrivs”.  Definitionen är  i  princip hämtad från  modellavtalets  artikel  5  och 

infördes år 1987.28 Enligt huvudregeln ska det för det första röra sig om ett fast 

driftställe  för  näringsverksamhet.  Därefter  är  det  tre  grundläggande rekvisit 

som ska vara uppfyllda för att fast driftställe ska anses föreligga; det ska finnas 

en  plats  för  affärsverksamhet, platsen  ska  användas stadigvarande och 

affärsverksamheten ska bedrivas helt eller delvis från platsen.

I andra stycket i 2:29 IL finns det en lista, den så kallade ”positiva listan”,29 

med exempel på vad som typiskt sätt antas utgöra fasta driftställen. Exempel på 

typiskt  sätt  fast  driftställen  är  bland  annat  filialer,  fabriker  och  verkstäder. 

Listan är dock inte uttömmande.30

Det tredje och fjärde stycket handlar om så kallade beroende och oberoende 

representanter. En beroende representant använder sig regelmässigt av fullmakt 

för att ingå avtal här i landet för den utländska juridiska personens räkning. 

Den beroende representanten  saknar  därmed självständig  ställning  gentemot 

företaget.  Den utländska juridiska personen anses i  och med det  ha ett  fast 

driftställe i Sverige och ska därför beskattas enligt källstatsprincipen. Redan vid 

införandet av dagens bestämmelser i 2:29 IL, eller dess tidigare variant i 53 § 

28  Prop. 1986/87:30, s. 40.
29 SN 2002, s. 629.
30 OECD-kommentaren artikel 5.12.
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KL och 61 § SIL, ansågs detta vara en allmänt vedertagen princip.31

Det finns inga specifika krav på den beroende representanten i 2:29 stycke 3 

IL. Det kan därmed både vara en fysisk eller en juridisk person, och det finns 

inte heller några krav på bosättning eller säte.32 Ett svenskt dotterbolag till ett 

utländskt bolag anses normalt inte utgöra ett fast driftställe för moderbolaget. 

Det utländska moderbolaget kan dock få fast driftställe enligt fullmaktregeln i 

Sverige  om  dotterbolaget  ingår  avtal  i  det  utländska  moderbolagets  namn. 

Dessutom kan moderbolaget få ett fast driftställe i dotterbolagets lokaler enligt 

huvudregeln  om det  där  har  en  plats  där  det  bedriver  en  del  av  sin  egen 

verksamhet.33 Rekvisiten i  2:29 första  stycke IL behöver  dessutom inte  vara 

uppfyllda då fast driftställe enligt fullmaktsregeln i tredje stycket föreligger.34

Enligt  undantagsregeln om oberoende representanter  i  2:29 fjärde stycke IL 

anses däremot inte fast driftställe finnas i Sverige bara därför att någon bedriver 

affärsverksamhet här genom förmedling av mäklare, kommissionär eller någon 

annan  oberoende  representant,  om  detta  ingår  i  representantetens  vanliga 

näringsverksamhet. 

3.2 Näringsverksamhet

Då  det  i  första  stycket  i  2:29  IL  anges  ”med  fast  driftställe  för  närings-

verksamhet” krävs  det  för  att  konstituera  ett  fast  driftställe  i  Sverige  att 

verksamheten  som bedrivs  är  en  näringsverksamhet.  Frågan  som följer  blir 

därmed  vilket  begrepp  som  åsyftas;  inkomstslaget  näringsverksamhet  eller 

näringsverksamhet. 

Enligt  13:2  IL  beskattas  en  juridisk  persons  inkomster  i  inkomstslaget 

näringsverksamhet. Det betyder att en juridisk persons inkomster och utgifter 

faller  inom  inkomstslaget  näringsverksamhet  oavsett  vilken  form  av  verk-

samhet som bedrivs. Inkomstslaget näringsverksamhet är ett vidare begrepp än 

näringsverksamhet. Begreppet näringsverksamhet som syftar på en verksamhet 

snarare än inkomstslag definieras i 13:1 stycket 1 meningen 2 IL genom att 
31 Prop. 1986/87:30, s. 43.
32 OECD-kommentaren artikel 5.32. 
33 RÅ 1998 not. 229, samt SKV, 1395-1396.
34 Prop. 1986/87:30, s. 43.
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ange att tre grundläggande rekvisit måste vara uppfyllda.  Det ska vara fråga 

om  en  förvärvsverksamhet som bedrivs  yrkesmässigt och  självständigt.  Ett 

bolag  som  beskattas  i  inkomstslaget  näringsverksamhet  måste  därmed  inte 

nödvändigtvis bedriva näringsverksamhet. Däremot beskattas alla som bedriver 

näringsverksamhet inom inkomstslaget näringsverksamhet.

Utifrån en ren bokstavstolkning är det inte inkomstslaget näringsverksamhet 

som avses i 2:29 stycke 1 IL utan näringsverksamhet.  Tidigare var definitionen 

i  motsvarande  bestämmelse  ”fast  driftställe  för  rörelse”  istället  för  ”fast 

driftställe  för  näringsverksamhet”.  Detta  var  ett  led  i  den  skattereform som 

skedde år 1990 där bland annat begreppet rörelse genomgående ändrades till 

näringsverksamhet. Ändringen avsågs dock inte ge några materiella ändringar 

avseende definitionen av fast driftställe i svensk intern rätt.35 Lagstiftarens syfte 

bör därmed vara att begreppets betydelse ska vara densamma som före 1990 års 

skattereform.  Rörelse  enligt  dåvarande  system motsvarande dagens  närings-

verksamhet, alltså inte inkomstslaget näringsverksamhet, varför skattskyldighet 

för fast driftställe endast fanns om rörelse bedrevs.

  

I RÅ 2009 ref. 91 behandlar HFD frågan och avgör slutligen att det är inkomst-

slaget näringsverksamhet som åsyftas. HFD som baserar sitt avgörande på en 

analys  av  OECD-kommentaren,  då  den  svenska  definitionen  baseras  på 

OECD:s definition, menar att begreppet näringsverksamhet i 2:29 IL inte kan 

inskränkas till det begrepp som anges i 13:1 stycket 1 meningen 2 IL. Därmed 

är gällande rätt för nuläget att fast driftställe kan konstitueras då verksamhet 

som faller inom inkomstslaget näringsverksamhet bedrivs i Sverige.

3.3 Plats för affärsverksamhet

Det första grundläggande rekvisitet som måste vara uppfyllt enligt 2:29 stycke 

1 IL är plats för affärsverksamhet. Rekvisitet plats för affärsverksamhet består 

av två underrekvisit  som båda måste  vara uppfyllda;  det  måste  det  vara en 

faktiskt påvisbar plats och företaget måste förfoga över platsen i fråga.36 Det är 

därmed fråga om två objektiva rekvisit  där det första rekvisitet  enligt Skaar 

måste uppfylla ”the place of business test”, som innebär att det måste vara en 
35 Prop. 1989/90:110, s. 657 och 683.
36 SN 2002, s. 630. 
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objektiv närvaro.37 Det betyder att den faktiskt påvisbara platsen ska vara av 

materiellt slag såsom lokaler, kontor, maskiner eller någon form av anläggning 

oavsett  om den  används  uteslutande  för  att  bedriva  företagets  rörelse  eller 

inte.38 Det  anges  inte  i  varken  förarbeten  eller  OECD:s  kommentar  vilka 

proportioner som företagets rörelse respektive användning ska ha. Dahlberg gör 

i och med det den tolkningen att proportionerna inte har någon betydelse så 

länge platsen åtminstone till någon del används för att bedriva företagets egna 

verksamhet.39 

Det är i och med detta tillräckligt för att förfoganderekvisitet ska anses uppfyllt 

att det rör sig om en faktisk plats i form av ett visst utrymme. Det kan exempel-

vis vara en marknadsplats där man endast slår upp ett försäljningsstånd.40 Icke-

materiella tillgångar i  form av till  exempel bank-konton, aktier,  fonder eller 

patent kan däremot inte vara en faktiskt påvisbar plats.41 Det har inte någon 

betydelse om det utländska företaget äger, hyr eller på annat sätt förfogar över 

platsen, så länge som de faktiskt förfogar över platsen.42 Företaget kan till och 

med olagligen ockupera en viss plats för att det ska anses som ett förfogande i 

lagens mening.43 

Att ett företag är verksamt på en viss plats medför dock inte nödvändigtvis att 

platsen även står till företagets förfogande. Förfogandet måste dessutom vara 

av en viss grad för att rekvisitet plats för affärsverksamhet ska vara uppfyllt.44 

Då det  krävs  en  viss  grad av  förfogande  uppfattar  jag  det  som att  en  del 

subjektiva inslag kommer in här i ett annars objektivt rekvisit. Exempel som 

lyfts  fram i  OECD:s kommentar  för att  närmare precisera den grad av för-

fogande som krävs är i det fall en säljare för ett företag regelbundet besöker 

inköpschefen hos en stor kund i dennes lokaler för att ta emot beställningar. 

Kundens lokaler står i och med det inte till företagets förfogande och rekvisitet 

plats för affärsverksamhet är inte uppfyllt.45 Däremot anses rekvisitet uppfyllt 

då en anställd hos ett företag under en lång tid får använda ett annat företags 
37 Skaar, s. 111.
38 2:29 st. 2, samt SKV, s. 120.
39 SN 1993, s. 715.
40 OECD-kommentaren artikel 5.4, samt SN 1993, s. 715.
41 SKV, s. 1390.
42 OECD-kommentaren artikel 5.4-4.1.
43 OECD-kommentaren artikel 5.4-4.1, samt SKV, s. 121.
44 OECD-kommentaren artikel 5.4.2, samt SKV, s. 121.
45 OECD-kommentaren artikel 5.4.2.
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kontor för att se till att det senare företaget följer sina avtalsskyldigheter med 

den anställdes företag. Den anställdes företag anses bedriva sin verksamhet i 

det senare företagets lokaler varför förfoganderekvisitet är uppfyllt.46 Ett annat 

exempel som lyfts fram är ett transportföretag som varje dag under ett antal år 

använder sig av en lastkaj vid en kunds lagerlokal för att leverera varor till den 

kunden. Transportföretagets närvaro vid lastkajen anses vara för begränsad för 

att rekvisitet ska anses vara uppfyllt.47

3.3.1 Rättspraxis angående plats för affärsverksamhet

Begreppet ”fast driftställe” har blivit föremål för omfattande prövning i norsk 

rättspraxis. Trots att denna rättspraxis inte har något större prejudikatvärde i 

Sverige  anser  jag  ändå  att  dessa  rättsfall  är  relevanta  då  de  ger  en  bättre 

förståelse av begreppet fast driftställe och rekvisitet plats för affärsverksamhet. 

Den så kallade Creolesaken48 

I detta norska mål var det fråga om ett amerikanskt företag, Creole, som utförde 

tjänsteuppdrag på  norska  oljeplattformar  ägda av norska företag.  Uppdraget 

gick ut på att kontrollera gasturbiner, sammanställa informationen och skicka 

denna  till  Creoles  huvudkontor  i  Texas.  Ett  mindre  rum på  oljeplattformen 

användes när informationen sammanställdes för att kunna skickas. Frågan som 

var  uppe  för  prövning  var  om  rummet  kunde  anses  utgöra  en  plats  för 

affärsverksamhet. Domstolen ansåg att det var uppenbart att rummet inte var 

tänkt till ett kontor och knappt inte heller vara inrett för det. Trots detta kom 

domstolen fram till att rekvisitet plats för affärsverksamhet var uppfyllt. Detta 

då Creole under alla omständigheter hade haft ett visst geografiskt avgränsat 

område, ett utrymme, till förfogande.49

Den så kallade Scanwellsakten50

Här rörde det sig om en anställd, som var anställd av det svenska företaget 

Scanwell, som utförde serviceuppdrag åt ett norskt företag på en norsk olje-

plattform. Den anställde hade en kojplats samt ett skrivbord i ett rum med 25 

46 OECD-kommentaren artikel 5.4.3.
47 OECD-kommentaren artikel 5.4.4.
48 NRt 1981 s. 285, samt SN 1993, s. 716.
49 I not 49 a.a. 
50 NRt 1989 s. 720, samt SN 1993, s. 716.
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andra skrivbord. Skrivbordet var inte särskilt reserverat för den anställde, utan 

när det behövdes tog han ett som var ledigt. Fråga var om platsen kunde ses 

som ett kontor och därmed uppfylla rekvisitet plats för affärsverksamhet. Det 

ansågs  tveksamt  om  skrivbordet  kunde  anses  utgöra  ett  kontor,  men  man 

menade dock att den anställde utförde kontorsarbete. Även om skrivbordet inte 

klassades som kontor hade han haft ett utrymme till förfogande och därmed var 

rekvisitet uppfyllt.51

3.4 Stadigvarande

Nästa rekvisit som måste vara uppfyllt enligt 2:29 stycke 1 IL är stadigvarande-

rekvisitet.  Rekvisitet  stadigvarande  innehåller  två  delar  som  måste  vara 

uppfyllda; verksamheten ska till att börja med vara  upprättat på en bestämd 

plats52 samt ha en viss grad av varaktighet.53 

Verksamheten  måste  vara  upprättad  på  en  bestämd  plats  i  Sverige  för  att 

beskattning ska kunna ske här. Hur lång tid den utländska juridiska personen 

har bedrivit sin affärsverksamhet utanför Sverige har därmed inte någon som 

helst inverkan på beskattningsrätten. Det är vanligt att en verksamhet inte alltid 

bedrivs från samma plats.  Om verksamheten bedrivs från flera olika platser 

måste  platsen  dock  vara  geografiskt och  kommersiellt  sammanhängande. 

Exempel  på  en  situation  som anses  geografiskt  och  kommersiellt  samman-

hängande är  en  gågata  eller  en  marknadsplats  där  en  försäljare  regelbundet 

sätter upp sitt marknadsstånd.54 En plats där verksamhet bedrivs som en del i ett 

enskilt projekt som är en sammanhängande kommersiell enhet kan dock sakna 

det nödvändiga geografiska sambandet för att anses utgöra en enskild plats för 

affärsverksamhet. Här kan exempelvis nämnas en konsult som enligt ett projekt 

för utbildning av en banks personal arbetar vid olika filialer belägna på olika 

platser. Varje filial ska då bedömas var för sig.55

Tidigare rådde det delade meningar om huruvida bestämd plats och geografiskt 

punkt är synonyma eller inte.  Dahlberg var av den uppfattningen att de ska 

51 NRt 1989 s. 720, samt SN 1993, s. 716-717.
52 OECD-kommentaren artikel 5.5. 
53 OECD-kommentaren artikel 5.6.
54 OECD-kommentaren artikel 5.5.1-5.2, samt SKV, s. 122.
55 OECD-kommentaren artikel 5.5.3, samt SKV, s. 122-123.

19



anses  vara  synonyma  och  hänvisade  även  till  RÅ  1991  not.  228  där  man 

likställde en fastighets geografiska punkt med en bestämd plats.56 I och med 

den nya OECD-kommentaren som infördes år 2005 framförde dock Berthou att 

det är klart att begreppen inte är synonyma eftersom en geografisk punkt inte är 

ett  krav enligt OECD-kommentaren.  Geografiskt och kommersiellt  samman-

hängande är istället som ovan nämnt kravet avseende en bestämd plats.57 

Det krävs som nämnts även en viss grad av varaktighet för att stadigvarande-

rekvisitet ska vara uppfyllt. Det finns ingen uttrycklig tidsgräns men normalt 

anses en verksamhet  som sträcker  sig över en period om sex månader  som 

varaktig.  Verksamhet  av  helt  temporär  natur  kan  därmed  inte  klassas  som 

varaktig.  Vissa undantag finns dock och då gäller  det främst verksamhet av 

återkommande slag.  Verksamheten är då till  sin natur kortvarig. Då görs en 

sammanvägning  av  den  totala  tiden  och  verksamheten  anses  normalt  som 

varaktig om verksamhet bedrivs i tre månader per år under en treårig period.58

3.4.1 Rättspraxis angående stadigvarande-rekvisitet

Nedan kommer ett svenskt rättsfall att läggas fram och även ett norskt rättsfall 

som jag anser vara relevant.  

RÅ 2009 ref. 91

Kapitalförvaltning bedrevs av ett norskt bolag ägt av en i Sverige bosatt fysisk 

person. Styrelsen hade säte i Norge och bestod av ägaren samt en norsk person. 

Inga  anställda  fanns.  Kapitalförvaltningen  skulle  bedrivas  av  ägaren  för 

bolagets räkning. Bolaget skulle inte ha något kontor i Sverige. Frågan var om 

en bostad kunde anses vara en stadigvarande plats  för affärsverksamhet och 

därmed ett fast driftställe. HFD kom fram till att även om det inte fanns någon 

särskild lokal skulle ägaren enligt uppgift att befinna sig i bostaden när han 

lämnar sina instruktioner. Det saknade dessutom anledning att utgå från annat 

än att också övrigt arbete med kapitalförvaltningen åtminstone delvis kommer 

att utföras där. Därför ansågs ägarens bostad i Sverige vara en sådan stadig-

varande plats för affärsverksamhet som konstituerar ett fast driftställe. 

56 SN 1993, s. 719.
57 SN 2002, s. 632.
58 OECD-kommentaren artikel 5.6-6.1, samt SKV, s. 1390-1391.
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Den så kallade Alaska-domen59

Tre norska fiskare hade hemvist  i  Norge men bedrev fisket utanför Alaskas 

kust. Fråga var om stadigvarande-rekvisitet kunde anses uppfyllt. Fiskarna som 

sedan några år tillbaka tidvis bodde i  Seattle åberopade bland annat att fast 

driftställe förelåg på fiskefartyget varifrån leveransavtal träffades via telefon. 

Domstolen,  som  direkt  hänvisade  till  OECD-kommentaren,  ansåg  inte  att 

kravet på stadigvarande plats för affärsverksamhet var uppfyllt då det inte fanns 

någon fast geografisk plats. Trots att domstolen inte uttryckligen anger skälen 

till sitt beslut tror Dahlberg, som delar domstolens uppfattning, att det har att 

göra med att fiskefartyg trålar över stora områden som inte går att lokalisera till 

någon särskild geografisk punkt.60 

3.5 Företagets verksamhet måste bedrivas från den stadigvarande platsen

Sista momentet i huvudregeln i 2:29 stycke 1 IL knyter ihop att verksamheten 

måste  bedrivas  från den  stadigvarande  platsen  för  affärsverksamhet.  Enligt 

OECD-kommentaren  ska  just  begreppet  ”från  vilken  affärsverksamhet  

bedrivs” ges  en  vid  innebörd  och  inkludera  samtliga  situationer  när 

affärsverksamhet  bedrivs  på  en  särskild  plats  som  står  till  företagets 

förfogande. Exempelvis  anses  ett företag  som asfalterar  en  väg  bedriva  sin 

verksamhet  från den  plats  där  asfalteringen  äger  rum.61 Skatteverket  har 

angående stadigvarande plats också angett några exempel i sina anvisningar. 

Exempelvis  föreligger  fast  driftställe  så  snart  företaget  på  plats  påbörjar 

förberedelserna  av  den  verksamhet  som  ska  bedrivas  varaktigt  från  den 

stadigvarande  platsen.  Om  inga  förberedelser  behövs  föreligger  ett  fast 

driftställe så snart företaget börjar bedriva verksamhet från den stadigvarande 

platsen. Tid för själva upprättandet av platsen, som exempelvis anskaffande av 

lokal samt hyra av maskiner, bör dock inte medräknas då denna verksamhet 

väsentligen skiljer  sig från den varaktiga verksamheten.  Däremot inkluderas 

annan verksamhet såsom exempelvis olika typer av marknadsaktiviteter.62

Det  är  det  utländska  företagets  kärnverksamhet som  helt  eller  delvis  ska 

bedrivas  från  den  stadigvarande  platsen.   Med  kärnverksamhet  menas  en 
59 NRt 1984 s. 191, samt SN 1993, s. 719. 
60 I not 60 a.a. 
61 OECD-kommentaren artikel 5.4.6.
62 SKV, s. 125.
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väsentlig  och  betydande  del  av  företagets  affärsverksamhet.  Ett  företags 

kärnverksamhet ska skiljas från de eventuella aktiviteter i företaget som är av 

förberedande eller biträdande slag. I OECD:s modellavtal artikel 5.4 finns den 

så kallade  negativa  listan över  verksamheter  som inte  utgör  fast  driftställe, 

däribland verksamhet av förberedande och biträdande art. Denna lista finns inte 

med i den svenska definitionen i 2:29 IL.63 Den enda anledningen bakom detta 

var  dock bara  att  regeringen  ansåg det  vara  tveksamt  om undantagen  hade 

någon självständig betydelse.64 Var gränsen går mellan å ena sidan verksamhet 

av  förberedande  eller  biträdande  art  och  å  andra  sidan  kärnverksamhet  är 

oklart, men tillämpningen av reglerna pekar i viss mån på ett lågt tröskelvärde 

till  kärnverksamhet.65 I  enlighet  med dubbelbeskattningsavtalsrättens  gyllene 

regel66 inskränks därmed den interna rätten i dessa avseenden.67 

Många  företag  har  ofta  någon  stödjande  verksamhet  förutom  kärn-

verksamheten. Arbetsuppgifter vid ett företags ekonomi- eller personalenhet ses 

exempelvis  som  biträdande  om  de  endast  avser  enkla  registrerings-  och 

bokföringsåtgärder.  Har  arbetsuppgifterna  betydelse  för  företagets  planering 

eller  beslut  kan de dock ses  som kärnverksamhet.68 Personal  som i Sverige 

söker  upp  potentiella  kunder  för  ett  företags  räkning  anses  också  bedriva 

kärnverksamhet.69 

63 Baekkevold, s. 50.
64 Prop. 1986/87:30, s. 43. 
65 RÅ 1998 not. 188, samt SN 2001, s. 633.
66 Dubbelbeskattningsavtalsrätt, s. 24.
67 Skatteavtalspolitik, s. 64.
68 SKV, s. 1391.
69 RÅ 1998 not. 188.
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4 Fast driftställe vid elektronisk handel

Det kan lätt  konstateras  efter  en nu genomförd  granskning av de  befintliga 

reglerna för fasta driftställen att reglerna tar sikte på traditionell produktion av 

varor och tjänster. Detta utesluter dock inte möjligheten att applicera reglerna 

på  elektronisk  handel.  Kommentaren  till  OECD:s  modellavtal  anger 

exempelvis att maskiner och automatisk utrustning i vissa fall kan konstituera 

ett fast driftställe.70 Det är just denna diskussion som är kärnfrågan med detta 

arbete och kommer nu i det följande att behandlas.  

4.1 Grundläggande begrepp inom elektronisk handel

För  att  verkligen  förstå  problematiken  kring  begreppet  fast  driftställe  i  den 

elektroniska handeln måste först ett antal tekniska begrepp definieras.

4.1.1 Elektroniska nätverk

Idag sprids information över hela världen via Internet, vilket i sig utgörs av en 

mängd elektroniska nätverk. Dessa nätverk är sammanlänkade dels genom den 

fysiska  infrastrukturen  och  dels  av  den  logiska  infrastrukturen.  Skillnaden 

mellan den fysiska och logiska infrastrukturen är att information existerar på 

den  fysiska  nivån  i  form  av  elektroniska  data  i  kablar  eller  magnetiska 

förändringar i datorer. Själva skapandet och omsättningen av information sker 

istället på den logiska nivån.71

Navigeringsverktyget  World  Wide  Web  (WWW)  på  Internet  hjälper  en 

användare  att  hitta  och  komma  åt  information  på  webbplatser  lagrade  på 

webbservrar. En webbplats kan sägas vara en elektronisk plats på den logiska 

nivån som omfattar en mängd dokument – webbsidor. Via hyperlänkar kopplas 

information på webbplatser från olika servrar ihop. Genom exempelvis en dator 

med rätt mjukvara och ett modem har en användare möjlighet att koppla upp 

sig mot en server som en brygga ut mot Internet. Servern ägs eller hyrs ofta av 

en Internet Service Provider (ISP), och genom ett avtal ges användaren rätt att 

70 OECD-kommentaren artikel 5.4.
71 SN 2001, s. 630-631.
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nyttja servern.72 

Den digitala trafiken följer inga utstakade vägar. När information ska skickas 

delas den först  upp i olika digitala paket som sedan skickas via det fysiska 

nätverket  för  att  slutligen sättas ihop igen vid destinationen.  Olika delar  av 

information kan därmed förekomma i klart avgränsade nätverk för att slutligen 

nå samma mål.73

4.2 Hemvistproblematiken

Som tidigare berörts måste skattskyldigheten grunda sig på antingen hemvist- 

eller  källstatsprincipen. Det har traditionellt  sett  inte uppstått  några problem 

med  att  fastställa  var  en  juridisk  person  har  för  hemvist  då  verksamheten 

bedrivits på ett geografiskt avgränsat område. Detta har successivt ändrats i takt 

med  den  tekniska  utvecklingen.  Exempelvis  kan  ledningen  i  traditionella 

varuproducerande företag befinna sig i ett land i euoropa, medan produktionen 

sker  i  ett  annat  land  där  kostnaderna  är  lägre.  Företag  som  sysslar  med 

informationsteknologi är  inte på samma sätt  bundna till  vissa platser.  Dessa 

företag arbetar i huvudsak över globala nät som gör det betydligt svårare att 

fastställa var ledningen respektive produktionen sker. Arbetar Internetföretaget 

dessutom  uteslutande  med  online  produkter,  produkter  som  saluförs  och 

distribueras via elektroniska nät, kan geografiska gränser vara utan betydelse. I 

och med detta ger begreppet ”verklig ledning” inte någon bra vägledning till 

var ett företag ska anses ha sitt hemvist.74 

En hemvist baserad på företagets registrering är en lösning som är klar, effektiv 

och beständig. Problemet med detta är dock att idag så kanske registrering sker 

online; varför det till exempel finns en risk att företagen alltid väljer en sådan 

lokalisering som ger lägst beskattning. Andra exempel som kan fastställa ett 

företags  hemvist  är  platsen  för  var  styrelsens  ledamöter eller  en  viss  

procentandel aktieägare är bosatta, eller dit företaget har starkast ekonomiska 

kopplingar. De två första alternativen delar samma problematik som det med att 

fastställa  var  ett  företag  har  sin  verkliga  ledning  då  de  lätt  kan  styras  av 

72 SN 2001, s. 630.
73 I not 73 a.a., s. 631.
74 I not 73 a.a., s. 633-634.
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företaget. Alternativet starkast ekonomiska kopplingar har stora likheter med 

källstatsprincipen. Det skulle vara nödvändigt att  fastställa kriterier  som ska 

vara avgörande, till exempel nyttjande av legal eller fysisk infrastruktur, för att 

en denna regel inte ska bli lika svårtillämplig som regeln verklig ledning. Det 

här är inte heller helt problemfritt då ekonomiska kopplingar lätt kan påverkas 

av Internetföretaget. Appelqvist menar emellertid att det kan tänkas att en sådan 

bestämmelse  är  ett  alternativ  till  en  regel  av  mer  formell  karaktär,  såsom 

registrering. Han framför även som möjligt förslag alternativa eller hierarkiska 

test  med  verklig  ledning  som  utgångspunkt  och  därefter  registrering, 

ekonomisk koppling och ömsesidig överenskommelse som kriterier.75

4.3 Automatisk utrustning 

OECD har fastställt att en plats där automatiserad utrustning används av ett 

företag  kan  utgöra  ett  fast  driftställe  och  därmed  beskattas  enligt  källstats-

principen.76 Åtskillnad görs dock mellan datautrustning som kan monteras upp 

på en plats och den information samt mjukvara som används av eller lagras i 

den utrustningen. Webbplatser som är lagrade på webbservrar är som anförts en 

elektronisk plats  på den logiska nivån som omfattar  en mängd dokument – 

webbsidor.  En  webbsida  på  Internet  är  en  kombination  av  mjukvara  och 

elektroniska data och utgör inte någon materiell egendom. Den är därför inte en 

sådan plats för affärsverksamhet som krävs för att ett fast driftställe ska anses 

föreligga.77

För att plats för affärsverksamhet ska föreligga krävs det som tidigare nämnts 

någon typ av anordning exempelvis lokal, eller i vissa fall maskin, anläggning 

eller  utrustning.78 Den svenska regeln i  2:29 IL och modellavtalets  artikel 5 

skiljer sig åt i vissa avseenden. OECD:s modellavtal artikel 5.3 kräver bland 

annat att anläggnings- eller installationsverksamhet ska  ha pågått i minst tolv 

månader för att ett fast driftställe ska anses föreligga.79 Fast driftställe kan enligt 

svensk rätt uppkomma vid en tidigare tidpunkt då en verksamhet som sträcker 

75 SN 2001, s.632.
76 OECD-kommentaren artikel 5.42.1-42.10.
77 SKV, s. 130, samt SN 2001, s. 630.
78 2:29 st. 2, samt SKV, s. 120.
79 Baekkevold, s. 49-50. 
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sig över sex månader normalt sett ses som varaktig.80 I enlighet med dubbel-

beskattningsavtalsrättens  gyllene  regel81 inskränks den interna  rätten  i  dessa 

avseenden.82 Det innebär därmed att en utländsk juridisk person måste bedriva 

viss verksamhet i tolv månader för att anses ha ett fast driftställe i Sverige. 

I och med detta föreligger fast driftställe i de fall företagets verksamhet bedrivs 

huvudsakligen med hjälp av automatisk utrustning och där även personalens 

uppgifter  inskränker  sig  till  att  sätta  upp,  sköta,  övervaka  och  underhålla 

utrustningen. Exempelvis kan spel- och försäljningsautomater som ett företag 

satt  upp i  en annan stat  utgöra  ett  fast  driftställe  om företaget,  förutom att 

installera maskinerna, också driver och underhåller dem. Detta gäller även om 

automaterna drivs och underhålls av en sådan beroende representant som anges 

i  2:29 stycke 3 IL och OECD:s modellavtal  artikel  5.5.83 Däremot anser de 

flesta att en programvara som medger att hela kontrakt kan slutas, eller en ISP, 

skulle kunna vara en sådan beroende representant som anges i artikel 5.5.84 Fast 

driftställe  föreligger  dock  inte  om  företaget  efter  installationen  hyr  ut 

automaterna till andra företag.85 

4.4 Server

Själva  servern  på  vilken  webbsidan  är  lagrad  och  genom  vilken  den  är 

tillgänglig är en utrustning som finns på en fysisk plats. Åtskillnad måste dock 

göras  mellan  en  serverplats  och  en  webbsida.  En webbsida  är  som sagt  en 

kombination  av  mjukvara  och  elektroniska  data  och  har  inte  någon  fysisk 

karaktär. Den uppfyller därmed inte kraven för att vara ett fast driftställe. Det 

företag som driver och hyr ut en serverplats är normalt inte detsamma som det 

företag som driver affärsverksamhet genom en webbsida. Det är som tidigare 

anförts  vanligt att  webbsidan finns på en server som tillhör ett  företag som 

tillhandahåller  många  företags  Internettjänster,  ISP.  Servern  ägs  eller  hyrs 

därmed  ofta  av  en  ISP och  genom ett  avtal  ges  användaren  rätt  att  nyttja 

servern.86 I  och  med  detta  kan  denna  server  utgöra  en  fast  plats  för 

80 SKV, s. 1390. 
81 Lindencrona, s. 24.
82 Skatteavtalspolitik, s. 64.
83 OECD-kommentaren artikel 5.42.10, samt SKV, s. 125.
84 SN 2001, s. 636.
85 OECD-kommentaren artikel 5.42.10. 
86 OECD-kommentaren artikel 5.42.2-42.5, samt SKV, s. 130. 
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affärsverksamhet  för  företaget  som  driver  servern  om  hela  eller  delar  av 

företagets affärsverksamhet  bedrivs genom servern.  Denna fråga måste dock 

prövas från fall till fall.87

Doernberg och Hinnekens delar uppfattningen om att en server kan utgöra ett 

fast driftställe, men att den avgörande faktorn är vilken funktion servern har för 

företaget och inte om företaget äger eller hyr hela servern.88 Hoeren och Kabish 

hävdar å sin sida att bara det faktum att ISP:n håller informationen tillgänglig 

under ett specifikt URL, som är en standardiserad och unik Internetadress, bör 

medföra  att  företaget  kan  ha  ett  fast  driftställe.89 Sammanfattande  för  dessa 

författare är att de gör en direkt koppling mellan den fysiska och logiska nivån 

då  de  förutsätter  att  företag  som bedriver  sin  verksamhet  via  en  webbplats 

därmed även bedriver den via servern.90 

Avgifterna till  ISP kan bygga på hur stort diskutrymme som används för att 

lagra det som webbsidan kräver. Trots detta medför dessa avtal typiskt sett inte 

att servern och dess placering står till  det  användande företagets förfogande. 

Företaget kan fortfarande inte heller sägas ha en fysisk närvaro på platsen när 

företaget till och med har haft möjlighet att bestämma att webbsidan ska finnas 

på en särskild server belägen på en särskild plats. Däremot om företaget som 

bedriver  verksamhet  genom  en  webbsida  själv  förfogar  över  servern  kan 

platsen  där  den  finns  utgöra  ett  fast  driftställe.  Detta  dock  bara  som ovan 

framförts om övriga kriterier i OECD:s modellavtal artikel 5 är uppfyllda.91 

4.5 Mobil server

En server kan vara  mobil vilket innebär att den service som servern ger kan 

tillgodoses  från  vilken  plats  som helst  i  världen.  Därmed  kan  konsumenter 

använda sig av mobilutrustning vid elektroniska köp till och med vid korsande 

av landgränser. Många olika typer av utrustningar är mer eller mindre flyttbara 

i  den  meningen  att  det  inte  krävs  någon  specialutrustning  eller transport-

anordning.  Mobil  utrustning  kan  självfallet  användas  varaktigt  under  dess 

87 OECD-kommentaren artikel 5.42.2, samt SKV, s. 130. 
88 Doernberg, s. 137.
89 Hoeren, s. 36, samt SN 2001, s. 636.
90 SN 2001, s. 636.  
91 OECD-kommentaren artikel 5.42.3-42.5, samt SKV, s. 130.

27



ekonomiska livstid på en och samma plats. Dock är det själva flyttbarheten och 

inte  möjligheten  att  flytta  utrustningen  som  är  den  avgörande  faktorn  för 

varaktighetsrekvisitet.92 Med det  menas inte att  utrustningen måste  vara fast 

förenad med den mark den står på, utan att det är tillräckligt att utrustningen 

blir kvar på en bestämd plats.93 Om en server är för flyttbar för att kravet på 

varaktighet ska anses uppfyllt är en fråga som måste prövas från fall till fall.94

4.6 Verksamhet av förberedande och biträdande art

Enligt vad som ovan beskrivits kan en server därmed utgöra ett fast driftsställe. 

Servern  måste  dock  ägas  eller  hyras  i  sin  helhet  av  ISP-företaget  och 

omfattningen av den verksamhet som bedrivs via serven måste vara större än 

verksamhet  av  förberedande  och  biträdande  art.95 Frågan  om  elektronisk 

verksamhet  omfattas  av  undantaget  om  verksamhet  av  förberedande  eller 

biträdande art i OECD:s modellavtal artikel 5.4 måste prövas med hänsyn tagen 

till  de  olika  funktioner  som  företaget  utför  genom aktuell  utrustning. Till-

handahållande  av  en  kommersiell  länk  eller  spegelserver,  reklam  och 

informationsinsamling är exempel på verksamhet som allmänt sett anses vara 

av förberedande och biträdande art i elektroniska sammanhang. Om emellertid 

tjänster utgör en väsentlig och betydande del av företagets affärsverksamhet 

eller  om andra  kärnfunktioner  i  företaget  bedrivs  via  datorutrustningen,  går 

dessa utöver de förberedande och biträdande verksamheter som omfattas  av 

artikel  5.4.  Som  exempel  kan  nämnas  de  fall  då  försäljning  sker  via  en 

webbsida.  Om  avtal  sluts  med  kund  samt  om  leveransen  och  betalnings-

processen  genomförs  via  webbsidan  kan  verksamheten  inte  ses  som 

förberedande och biträdande.96 

4.7 Företagets verksamhet måste bedrivas från denna stadigvarande plats  

för affärsverksamheten

Karaktären av utrustningen eller varaktigheten är inte den avgörande faktorn 

vid bedömningen av om fast driftställe föreligger eller inte. Relationen mellan 

92 Westberg, s. 23 och 108-109
93 SKV, s. 122.
94 Westberg, s. 23 och 108-109.
95 OECD-kommentaren artikel 5.42.2 och 5.42.3. 
96 OECD-kommentaren artikel 5.42.7−42.9, samt SKV, s. 130-131.
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servern och affärsverksamheten är också en faktor av största vikt. Ett företag 

måste delvis eller i sin helhet därmed bedriva sin verksamhet genom servern för 

att fast driftställe ska anses föreligga. Det är en fråga som måste prövas från fall 

till fall.97

Skillnad ska göras mellan ISP-företaget som äger själva servern och företag 

som  äger  nyttjanderätten  till  server.  ISP-företaget  kärnverksamhet  är  att 

tillhandahålla företags Internettjänster genom sin server. Därmed bedrivs denna 

verksamheten utan tvekan genom servern. Företag som endast äger nyttjande-

rätten till  servern anses som tidigare beskrivits inte ha en fysisk närvaro på 

platsen där servern är belägen då de inte har någon förfogande rätt till  den. 

Endast  om  företaget  som  bedriver  verksamhet  genom  en  webbsida  själv 

förfogar  över  servern  kan  platsen  där  den  finns  utgöra  ett  fast  driftställe.98 

Däremot  är  det  endast  ett  medelstort  till  större  företag  som behöver  en hel 

server för att driva sin verksamhet via den.99

I  beskattningshänseenden är  grundstenen därmed att  veta  var  ISP-företagets 

verksamhet,  och  därmed  servern,  är  lokaliserad  och  vad  servern  har  för 

karaktär. 

97 Westberg, s. 109.  
98 OECD-kommentaren artikel 5.42.3-42.5, samt SKV, s. 130.
99 SN 2001, s. 637.
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5 Avslutande analys och kommentarer

Efter nu genomförd redovisning kan det konstateras att det råder enighet om att 

information ska skiljas från informationsbärare. Det finns fysiska kopplingar 

mellan  den  fysiska  och  logiska  nivån  på  olika  platser  vid  olika  tillfällen, 

exempelvis i en server. Däremot har alla transaktioner och informationsutbyten 

sin grund i den logiska nivån. Detta då omsättningen sker via webbplatsen. För 

att genera inkomst är servens placering i princip ointressant. Det är just detta 

som är  grunden  till  inkomstbeskattningsproblematiken  för  fasta  driftställen. 

Man försöker applicera fysiska kopplingar till den logiska infrastrukturen. Det 

kan  därför  ifrågasättas  om  de  nuvarande  reglerna  i  2:29  IL  och  OECD:s 

modellavtal  artikel  5  överhuvudtaget  kan  tillämpas  vid  elektronisk  handel. 

Appelqvist  är  av  samma uppfattning  och  han framhåller  att  ”så  länge  man 

betonar fysiska kopplingar till den logiska infrastrukturen kommer förklarings-

modeller bara bli logiskt komplexa och delvis felaktiga”.100 Den tydlighet och 

förutsebarhet som eftersträvas i tillämpningen av reglerna går därmed förlorad. 

Detta menar han då det exempelvis endast är medelstora till större företag som 

behöver en hel server för att driva sin verksamhet via den. För att nå balans i 

systemet  kommer  ett  sådant  företag  som  bedriver  sin  kärnverksamhet  via 

elektroniska  nät  att  behöva back-up servrar  och  spegel-siter.  Då vet  varken 

kund eller myndighet vilken av webbplatserna eller vilken server som används 

för tillfället.101  

En annan fråga som tagits upp i doktrin men inte fått något svar är hur man ska 

behandla  servrar  som är  lokaliserade  på  satelliter  i  rymden.102 Då  de  elek-

troniska företeelserna knappast innefattar en objektiv tolkning av reglerna bör 

det enligt min mening av legalitetsskäl inte vara möjligt att belägga en sådan 

verksamhet med skatt.

Dagens  traditionella  regler  uppfyller  inte  kraven på  rättssäkerhet.  Vid  elek-

tronisk handel är en direkt tillämpning av det nuvarande regelverket i princip 

ohållbart  då det bygger på en fysisk infrastruktur.  Företag som arbetar över 

elektroniska nätverk behöver i princip inte ha några fasta strukturer alls varför 

100 SN 2001, s. 637.
101 I not 101 a.a.
102 Westberg, s. 107.
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det  enligt  min  mening  behövs  ett  helt  nytt  associationsrättsligt  och  skatte-

rättsligt regelverk för sådana typer av verksamheter. 

5.1 Alternativa lösningar

Då affärsverksamhet över elektroniska nät svårligen låter sig inrymmas inom 

ramarna för existerande lagstiftning menar Appelqvist att man kan tänka sig en 

förändring av den nuvarande definitionen av fast driftställe eller ett helt nytt 

koncept – en beskattningsbar ekonomisk närvaro i källstaten. En förändring av 

definitionen fast  driftställe  skulle  exempelvis vara att  införa ett  virtuell  fast  

driftställe som bygger på karaktären hos den logiska infrastrukturen snarare än 

den fysiska. Ett sådant institut menar Appelqvist skulle också troligen betyda 

en förändrad tillämpning av reglerna för traditionella fasta driftställen, genom 

att det ställs lägre krav på närvaro i källstaten.103 Denna uppfattning delar jag då 

nya begrepp behöver införas för att uppfylla kraven på att vara effektiva och 

rationella  inte  bara  i  teorin  utan  också  i  praktiken.  En  förändring  i  den 

meningen att en helt ny definition vid sidan av den nuvarande definitionen är 

något som även behövs införas av rättssäkerhetsskäl. Däremot delar jag inte 

Appelqvist uppfattning i den delen att denna uppdelning av begreppet troligen 

skulle  leda  till  en  förändrad  tillämpning  av  reglerna  för  traditionella  fasta 

driftställen. Detta då den nya definitionen endast skulle appliceras på företag 

som  bedriver  affärsverksamhet  via  elektroniska  nät.  Den  traditionella 

tillämpningen av fasta driftställe skulle därmed inte påverkas. 

Appelqvist  alternativa  lösning som är  ett  nytt  koncept  för  såväl  fysisk som 

logisk närvaro, en slags  permanent etablering,104 anser jag dock varken vara 

rationell  eller  effektiv.  En förändring som bygger både på fysisk och logisk 

närvaro är just det man har försökt att göra med det traditionella regelverket i 

2:29  IL  och  modellavtalets  artikel  5.  Detta  har  som  redovisats  ovan 

misslyckats. Att försöka sammanställa ett effektivt och gemensamt begrepp för 

fasta  driftställen  i  den  traditionella-  och  elektroniska  handeln  är  enligt  min 

mening inte möjligt. En förändring i den meningen att en helt ny definition vid 

sidan av den nuvarande definitionen är något som jag därmed anser vara mer 

försvarbart.  
103 SN 2001, s. 637.
104 I not 104 a.a. 
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En  annan  lösning  som har  framförts  har  sin  grund  i  artikel  17  i  OECD:s 

modellavtal. Enligt artikel 17 kan en artist eller sportutövare som uppträder i ett 

land beskattas där även om denne varken har hemvist eller fast driftställe där. 

Således  utlöses  beskattningen genom en viss  typ  av  aktivitet  i  ett  land.  En 

sådan  lösning  skulle  kunna  ligga  till  grund  för  beskattning  av  elektronisk 

handel. Detta alternativ skulle kunna anses vara att föredra för de länder som 

ser sig själva som marknader för elektronisk handel snarare än hemvistland för 

de företag som driver denna handel. Även om metoden teoretiskt skulle kunna 

tillämpas  på  handel  mellan  företag,  vilken  står  för  80%  av  den  totala 

elektroniska handeln, menar Appelqvist att det skulle bli svårt att få enskilda 

konsumenter att medverka till att rätt beskattningsunderlag tas fram.105 Denna 

lösning  tror  jag  inte  är  praktiskt  genomförbar  då  man  på  något  sätt  skulle 

behöva mäta kvantiteten av de elektroniska aktiviteterna i det specifika landet. 

Att ländernas egna myndigheter skulle kunna utföra dessa mätningar är något 

som jag ser vara orealistiskt. Att lägga ett krav på företagen är inte heller något 

som skulle vara rättssäkert då företagen lätt kan påverka denna redovisning. 

Att helt undanta elektronisk handel från beskattning i källstaten eller att inte 

tillämpa reglerna  överhuvudtaget  är  alternativ  som jag  anser  verkligen  vara 

bristande. Det menas att om de nuvarande reglerna i princip kan tillämpas på 

elektroniska transaktioner kan det tänkas att dessa har så stora likheter med 

postorder-försäljning att undantagen i modellavtalets artikel 5.4 skulle kunna 

bli  tillämpliga.106 Enligt  mig  är  dessa  alternativ  som  att  stoppa  huvudet  i 

sanden. Den elektroniska handeln ses som ett nytt fenomen som man inte vill 

anamma. Att ha ett sådant synsätt skulle leda till en hel del orättvisor då det 

skulle  innebära  en  enorm  konkurrensfördel  för  företag  som  bedriver 

affärsverksamhet genom elektronisk handel. 

5.2 Sammanfattande slutsatser

Det  finns  enligt  min  mening  ingen  grund  för  att  överge  konceptet  fast 

driftställe. Däremot menar jag vid elektronisk handel är en direkt tillämpning 

av  de  nuvarande  regelverket  i  princip  ohållbar  då  det  bygger  på  en  fysisk 

infrastruktur. Att göra jämförelser mellan en webbplats och en marknadsplats, 
105 SN 2001, s. 637-638.
106 SN 2001, s. 638.
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utrymme på en hårddisk och ett litet kontor på en oljeplattform, ligger enligt 

min mening i  gränszonen för  vad som får  anses  vara tekniskt  och juridiskt 

försvarbart. 

De lösningar som presenterat bär alla på svagheter som inte utan vidare kan 

avfärdas. Däremot är de nya lösningarna ändå att föredra framför försök med 

att  tillämpa  nuvarande  lagstiftning.  Detta  då  möjligheterna  att  påverka  de 

tekniska omständigheterna är många både på den fysiska och logiska nivån. De 

fysiska  elementens  placering  saknar  idag  betydelse.  Trots  att  det  är  en 

otillfredsställande slutsats  kan beskattning  enligt  de nuvarande reglerna  inte 

rättfärdigas vid elektronisk handel via en webbplats på en server. Nya begrepp 

behöver införas för att uppfylla kraven på att vara effektiva och rationella inte 

bara i teorin utan också i praktiken. Införandet av ett nytt associationsrättsligt 

och  skatterättsligt  regelverk  som  tillämpas  vid  sidan av  det  traditionella 

regelverket är därmed något som jag förespråkar.  
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