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SAMMANFATTNING 

Vid transaktioner mellan företag i intressegemenskap kan avtalsvillkor så som pris komma att 

avvika från de marknadsmässiga villkoren på grund av strategiska överväganden. Dessa kan 

exempelvis vara att företagen vill utnyttja de värden som finns inom koncernen. Oavsett vilka 

faktorer som påverkar ett avvikande priset så kommer det slutliga redovisade resultatet avvika 

från det resultat som hade uppstått om priset bestämts av krafterna på marknaden.      

 

Det avvikande resultatet kommer sedermera även påverka skattefördelningen mellan olika 

länder. För att motverka att skattebasen urholkas och säkerställa en ”korrekt” skattefördelning 

så har regler om internprissättning införts i 14:19-20 Inkomstskattelagen (1999:1229). 

Paragraferna föreskriver att i sådana situationer ska resultatet justeras så att det överens-

stämmer med de som skulle ha avtalats mellan oberoende parter. 

 

Denna framställning behandlar om internprissättningsreglerna är tillämpliga då arbetskraft 

förflyttas mellan närstående företag. Arbetskraft har uppenbart ett värde, men frågan är om en 

förflyttning av detta värde kan utlösa internprissättningsreglerna. Det svenska rättssystemet 

ger en viss antydan om att detta inte är möjligt, medan nya riktlinjer från OECD som släpptes 

under hösten 2014 ger en motsatt indikation. 

 

Av analysen framkommer att arbetskraft inte torde kunna jämställas med tillgångar. Detta får 

som konsekvens att det skulle vara oförenligt med korrigeringsregelns ordalydelse att en 

förflyttning av detta värde skulle utlösa internprissättning. Det framkommer också att samma 

bedömning sannolikt kan göras då en permanent förflyttning innebär en indirekt överföring av 

know-how. Utgångspunkten för detta påstående är dock att syftet med förflyttningen inte har 

varit att överföra företagets know-how. 

 

Vidare framgår det att om den indirekta överföringen av know-how sker genom uthyrning av 

personal och hänsyn inte tagits till detta faktum vid bestämmandet av priset så kan 

korrigeringsregelns tillämpning utlösas. Slutsatsen blir att arbetskraft förvisso kan påverka 

armlängdspriset på andra tillgångar, men att en permanent förflyttning av arbetskraft inte 

torde kunna utlösa de svenska internprissättningsreglerna. 
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 

Vid transaktioner mellan två konkurrerande företag bestäms priset och andra villkor av 

marknadskrafter så som efterfrågan och utbud.1 På detta sätt redovisas en ”korrekt” intäkt hos 

det ena företaget som motsvaras av en ”korrekt” utgift hos det andra. Avvikande resultat kan 

dock uppstå vid transaktioner mellan företag i intressegemenskap.2 Vid transaktioner mellan 

företag i intressegemenskap kan pris och andra villkor ibland påverkas av andra faktorer än 

utbud och efterfrågan. Om priset påverkats av annat än dessa ”vanliga” marknadskrafter så 

medför det en fördelning av intäkter och utgifter som skiljer sig från den ”korrekta” 

situationen. Ett avvikande resultat får till konsekvens att även det skattemässiga utfallet 

kommer att avvika från det som hade följt av en transaktion mellan oberoende parter. Genom 

dessa transaktioner kan närstående företag förflytta den beskattningsbara inkomsten inom 

företagsgruppen och därmed uppnå skattemässiga fördelar.3   

 

Sverige är ett exempel på ett land som har en hög skattesats i jämförelse med andra länder. 

Genom att det svenska företaget överför tillgångar till ett företag verksamt i ett lågbeskattat 

land till ett pris under marknadspris så kommer värden förflyttas till detta land utan en 

”korrekt” skattekonsekvens. För att motverka att skattebasen urholkas genom dessa 

undervärderade överföringar har regler om internprissättning (transfer pricing) införts i 14:19-

20 i Inkomstskattelagen (1999:1229) (Cit. IL). Reglerna har influerats av principerna i 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (Cit. OECD) modellavtal som 

utvecklas för att motverka dubbelbeskattning och säkerställa en rättvis fördelning av skatte-

basen.  

 

Vid transaktioner mellan närstående företag som sker till pris under marknadspris förskriver 

IL att resultatet ska justeras. Principen som ska användas för justering är armlängdsprincipen. 

Denna princip innebär att villkoren mellan närstående ska överensstämma med de marknads-

mässiga villkoren som skulle ha avtalats mellan två oberoende parter.4 Principen är i teorin 

                                                
1 Pindyck Robert S. och Rubinfeld Daniel L., Microeconomics, 8 u., Pearson, Boston, 2013, s. 21 ff. 
2 Monsenego Jérome, Introduction to Transfer Pricing, Studentlitteratur, Lund, 2013, s 17. 
3 Monsenego s. 17.  
4 SKV 399, Handledning för beskattning av inkomst vid 2013 års taxering s. 501. (Cit. Handledning för 
beskattning av inkomst). 
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enkel, men problem kan uppstå gällande exempelvis immateriella tillgångar där jämförbara 

situationer oftast inte finns att tillgå.   

 

Vid en studie av internprissättningsreglerna uppstår frågan vilka värden som kan utlösa 

internprissättning. Detta blir särskilt intressant vid en analys av förflyttning av kvalificerad 

och kompetent arbetskraft som generellt inte anses kunna utgöra en tillgång i företaget men 

som utgöra stora reella värden. 

 

1.2. Syfte och problemformulering 

Syftet med denna framställning är att utreda om, och i så fall i vilka situationer, man kan an-

vända internprissättningsreglerna för att beskatta transnationella förflyttningar av arbetskraft 

mellan närstående företag. Arbetskraft har uppenbarligen ett värde för ett företag. Frågan är 

dock om förflyttning av detta värde kan utlösa internprissättningsreglerna då arbetskraft sedan 

förbudet mot slaveri infördes inte har ett överlåtelsevärde. I svensk rätt finns en antydan om 

att arbetskraft inte kan likställas med tillgångar och därmed inte kan utlösa intern-

prissättningsreglerna. I motsats till detta har OECD kommit med nya riktlinjer som pekar åt 

motsatt håll. För att utreda hur den svenska korrigeringsregeln ska tillämpas angående arbets-

kraft kommer en diskussionen föras med utgångspunkt i följande tes:  

 

Förflyttning av arbetskraft kan inte utlösa de svenska internprissättningsreglerna. 

 

1.3. Avgränsningar 

Uppsatsen kommer fokusera på om man kan beskatta transnationell förflyttning av arbetskraft 

mellan närstående företag. Förutom att OECD:s regler om internprissättning har utvecklas för 

att motverka dubbelbeskattning kommer frågan om dubbelbeskattning inte att behandlas i 

detta arbete. Detsamma gäller dubbelbeskattningsavtalen med undantag för att beskriva 

kopplingen mellan dubbelbeskattningsavtalens artikel 9 och korrigeringsregeln i 14:19-20 IL. 

 

Frågan om en förflyttning av arbetskraft som ger upphov till en indirekt överföring av know-

how kan utlösa internprissättning kommer att behandlas i den slutliga analysen. Analysen 
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kommer att avgränsas till situationer då de närstående företaget haft till syfte att utnyttja 

kunnig personal och inte behandla situationer då syftet varit att överföra know-how. 

 

1.4. Termer och uttryck 

För att hålla en objektiv roll under analysen kommer termen värde att användas för att 

beskriva vad en arbetsgrupp är i förhållande till ett bolag. Termen överföring kommer inte att 

användas då den antyder att en tillgång förflyttas mellan två företag. För att åstadkomma 

objektivitet kommer istället begreppet förflyttning användas för att beskriva en situation när 

en arbetsgrupp flyttas till ett närstående bolag.  

 

1.5. Metod 

Avsikten med detta arbete är att analysera om en förflyttning av arbetskraft kan utlösa 

internprissättningsreglerna. En av de grundläggande principerna inom skatterätten är 

legalitetsprincipen. Principen innebär att skatt endast får uttas om det finns stöd i lag. Det 

råder med andra ord ett föreskriftskrav inom beskattningsrätten. Detta innebär vidare att en 

tolkning av skattelag måste vara rimlig och förutsägbar samt att analogislut i princip inte är 

möjliga.5 

 

För att förutsägbarhet ska uppnås bör koherens inom rättssystemet eftersträvas. I första delen 

av arbetet använder jag därför en systematisk analytisk metod för att undersöka hur arbets-

kraft beaktas inom angränsande rättsområden. För att uppnå koherens undersöks även rätts-

tillämpningen inom skatterättens område. Eftersom det inte finns någon rättspraxis be-

träffande tillämpningen av internprissättningsreglerna vid förflyttning av arbetskraft så under-

söks HFD:s bedömning i rättsfall i liknande situationer. Här har bland annat bedömningen i 

RÅ 1998 not. 213 beträffande uttagsbeskattning vid förflyttning av arbetskraft varit till hjälp. 

Vidare har HFD:s bedömning i RÅ 1987 ref 89 I och II använts som ledning. Fallet rör hyres-

rätters påverkan av kapitalvinstberäkningen vid försäljning av en bostadsrätt där hyresrätten 

används som dellikvid. Detta har jämförts tillämpningen av internprissättningsreglerna vid 

                                                
5 Hultqvist Anders, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattning, Nordstedts Juridik, Stockholm, 1995, s. 4 ff. 
samt 73 f.  
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förflyttning av arbetskraft eftersom hyresrätter liksom arbetskraft har stora reella värden men 

saknar ett legalt värde. 

   

Det är också nödvändigt att utreda det faktiska omfånget av korrigeringsregeln i 14:19 IL. 

Detta har gjorts med hjälp av den rättsdogmatiska metoden. Eftersom skatterätten är starkt 

präglat av legalitetsprincipen är det dock kontroversiellt hur mycket som kan läsas in i en 

lagparagraf utöver lagtextens ordalydelse. Med beaktande av detta har lagparagrafens rekvisit 

och den bakomliggande armlängdsprincipen valts att användas som utgångspunkt vid 

analysen av om förflyttning av arbetskraft kan utlösa korrigeringsregeln.  

 

Principerna i korrigeringsregeln har influerats av artikel 9 i OECD:s modellavtal. I RÅ 1991 

ref. 107 uttalade HFD att modellavtalet och dess tillhörande riktlinjer kan användas för att ge 

en belysning av problemet. Det är dock viktigt att understryka att detta enbart gäller så länge 

den svenska regeln överensstämmer med OECD:s regler och riktlinjer. Dessa har därför be-

aktats med försiktighet. Vidare har de nya riktlinjerna från OECD rörande internprissättning 

av immateriella tillgångar analyseras särskilt beträffande om de kan sägas överensstämma 

med det som föreskrivs i korrigeringsregeln. 

 

1.6. Disposition 

Denna examensuppsats är disponerad på följande sätt. Inledningsvis i avsnitt 2 kommer en 

kortare analys av grundproblemet att ges. Detta är nödvändigt för att ha full förståelse för den 

kommande analysen och de problem som kan uppstå om reglerna tolkas på ett visst sätt. Där-

efter följer avsnitt 3 som ägnas åt hur arbetstagare behandlas i angränsande rättsområden. 

Denna del är viktig att ha i åtanke för att förstå den fortsatta analysen. 

 

I avsnitt 4 behandlas den nuvarande tillämpningen av reglerna om internprissättning. Av-

snittet börjar med en redogörelse för ordalydelsen av korrigeringsregeln i 14:19-20 IL för att 

därefter behandla vart och ett av rekvisiten för sig. Slutligen i detta avsnitt undersöks 

kopplingen mellan korrigeringsregeln och artikel 9 i de svenska dubbelbeskattningsavtalen. 
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Därefter i avsnitt 5 redogörs de nya riktlinjerna från OECD angående förflyttning av arbets-

kraft. Här kommer jag gå närmare in på de olika avseenden som förslaget föreskriver att 

arbetskraft kan komma in i en internprissättningsanalys. 

 

I avsnitt 6 redogörs armlängdsprincipens tillämpning och de värderingsproblem som kan upp-

stå vid bestämmandet av ett armlängdspris med utgångspunkt i de nya riktlinjerna. 

 

Till sist i avsnitt 7 kommer jag gå på djupet med den problematik som är förenad med att be-

akta arbetskraft vid internprissättning. Här kommer samtliga problem analyseras vart och ett 

för sig för att slutligen dra en slutsats med utgångpunkt i tesen ovan.   
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2. BESKRIVNING AV PROBLEMET 

2.1. Upphovet till internprissättningsreglerna 

Ett av huvudsyftena för bolag är att maximera sin vinst. För att uppnå detta krävs att företag 

utnyttjar sin marknadskraft och sina resurser på bästa sätt.6 Detta kan ske på olika sätt men ett 

vanligt tillvägagångsätt är att köpa och sälja tillgångar. Detta kan ske både mellan närstående 

företag och mellan oberoende företag på marknaden. Särskilt gällande värdefulla immateriella 

tillgångar så sker sådana transaktioner generellt mellan företag inom samma koncern.7 

 

När oberoende parter sluter avtal om köp och försäljning av tillgångar bestäms avtalsvillkoren 

av krafter på marknaden så som utbud och efterfrågan. Detta betyder att priset bestäms av hur 

efterfrågad en specifik tillgång är samt kvantiteten av denna tillgång. Finns det exempelvis 

bara ett exemplar av en specifik tillgång och flera företag vill köpa tillgången så resulterar 

detta i ett högt marknadspris.8   

 

Vid transaktioner mellan närstående företag bestäms priset ibland av andra faktorer än utbud 

och efterfrågan. Dessa faktorer kan vara av strategisk karaktär så som att företaget vill uppnå 

omstruktureringar eller att företagsgruppen vill uppnå skattemässiga fördelar.9 Oavsett vilka 

faktorer som påverkar det avvikande priset så kommer det slutliga redovisade resultatet av-

vika från det resultat som hade uppstått om priset bestämts av krafterna på marknaden.      

 

Det avvikande resultatet påverkar sedermera även skattefördelningen mellan olika länder. 

Detta kan visas genom ett kortare exempel. Företag X är verksam i Sverige. Inom samma 

koncern finns företag Y verksam i ett land med låg skatt. Genom att X säljer tillgångar till Y 

till ett pris under marknadspriset så försvinner ett värde och en potentiell skattebas från 

Sverige. Med andra ord kommer en mindre intäkt att redovisas i Sverige än den som skulle ha 

uppkommit om försäljningen skett på den öppna marknaden. Genom dessa transaktioner 

mellan närstående företag kan företagen uppnå högre vinster vilket förvisso är tillåtet, men 

bara inom vissa gränser.10  

                                                
6 Markham Michelle, The transfer pricing of intangibles, Kluwer Law International, Haag, 2005 s. 10. 
7 Markham, The transfer pricing of intangibles s. 10.  
8 Pindyck s. 21 ff. 
9 Monsenego s. 17 f.  
10 Monsenegro s. 17 f. Se även Markham Michelle, Advance Pricing Agreements – Past, Present and Furture, 
Kluwer Law International, Nederländerna, 2012, s. 1 ff.  
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2.2. ”Lösningen” 

Dessa koncerninterna transaktioner skapade stora problem och mycket diskussioner under 

1900-talet. Organisationen OECD anförtroddes att skapa grundläggande principer för att 

skapa en rättvis skattefördelning mellan länderna, men samtidigt uppnå förutsägbarhet och 

motverka dubbelbeskattning för de multinationella företagen. OECD utvecklade icke bind-

ande normer som kan användas som vägledning på nationell nivå för att skapa ett någorlunda 

internationellt koherent system. Dessa har sedermera influerat dubbelbeskattningsavtal och 

nationella skatteregler. 

 

För att komma till rätta med problemet med dessa transaktioner mellan närstående företag 

infördes en korrigeringsregeln i OECD:s modellavtals nionde artikel. Utgångspunkten i denna 

artikel är den så kallade armlängdsprincipen. Syftet bakom principen är att villkor som 

avtalats mellan företag i intressegemenskap ska överensstämma med villkor mellan oberoende 

parter.11 Principen används för att justera respektive närstående avtalsparts resultat så att det 

överensstämmer med det resultat som hade blivit utfallet om transaktionen skett mellan 

oberoende parter. 

 

OECD:s principer har sedermera influerat de svenska internprissättningsreglerna. Dessa regler 

återfinns bland annat i den så kallade korrigeringsregeln i 14:19-20 IL och dess ordalydelse 

ger uttryck för armlängdsprincipen, vilket varit syftet då föregångaren till IL:s korrigerings-

regel 43§ Kommunalskattelagen (1928:370) infördes.12 OECD:s modellavtal artikel 9 med 

tillhörande riktlinjer och den svenska korrigeringsregeln överensstämmer till stor del i 

tillämpning och omfång. Det är dock viktigt att notera att dessa riktlinjer inte är bindande i 

svensk rätt. HFD har emellertid uttalat att OECD:s riktlinjer kan användas för vägledning vid 

tolkning av korrigeringsregeln i den del de överensstämmer.13 

 

                                                
11 Se OECD (2014), Model convention with respect to taxes on income and on capital, OECD Publishing, 
’http://www.oecd.org/ctp/treaties/2014-model-tax-convention-articles.pdf’, lydelse den 15 februari 2015 (Cit. 
OECD:s modellavtal), art. 9. 
12 Wiman, Bertil, Prissättning inom multinationella koncerner: amerikanska skatteregler i svensk belysning = 
[Transfer pricing in multinational enterprises] : [United States tax law from a Swedish perspective], Iustus, 
Diss. Uppsala : Univ.Uppsala, 1987, s. 75. 
13 RÅ 1991 ref. 107. 
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2.3. Arbetskraft - ett värde 

En av grundförutsättningarna för att internprissättning ska aktualiseras är att något överförs 

med ett villkor som inte överensstämmer med de marknadsmässiga villkoren.14 Generellt be-

står detta avvikande villkor av ett pris som inte överensstämmer med marknadspriset. För att 

något ska anses överföras till ett underpris krävs det att det överförda har ett värde. Gällande 

materiella tillgångar leder detta oftast inte till ett problem. Även immateriella tillgångar har ett 

värde även om det exakta värdet kan vara svårt att bestämma. Vad gäller arbetskraft så är 

frågan om denna kan anses inneha ett sådant värde att internprissättningsreglerna principiellt 

skulle kunna bli tillämpliga. 

 

Företagsstrukturen har genomgått stora förändringar under 1900-talet. Tidigare bestod ett 

företags värden av materiella tillgångar så som maskiner och annat interiör. Idag består före-

tag mer av immateriella värden och många moderna företag är till och med helt kunskaps-

baserade.15 Ta till exempel en advokatbyrå. På en byrå genereras nästan undantagslöst 

vinsterna av det arbete som utförs av advokater och jurister som arbetar på byrån. Ju mer 

vinster ett företag inbringar ju högre värde har företaget som helhet. Vid försäljning av ett 

företag överstiger ofta priset det värde som företaget har enligt balansräkningen. Detta 

”övervärde” som företaget besitter kan till stor del hänföras till det värde som genereras av 

personalstyrkan.16 Dessa typer av företag brukar kallas kunskapsintensiva företag och i denna 

kategori ingår bland annat advokatbyråer och it-företag. 

 

Värdet av arbetskraft brukar ibland kallas ett företags humankapital. Vad som menas med 

begreppet humankapital är arbetstagarnas individuella förmåga, erfarenhet, skicklighet och så 

vidare. Vid beräkning av humankapitalet tas, utöver den specifika kunskap som innehas av 

individen, även hänsyn till hur denna kunskap förvaltas och tillämpas i den aktuella organisa-

tionen.17 Idag har personalen en stor betydelse inte bara hos kunskapsintensiva företag, utan 

                                                
14 Handledning för beskattning av inkomst s. 1431. 
15 Markham, The transfer pricing of intangibles s. 62. 
16 Edvinsson Leif och Malone Michael S., Det intellektuella kapitalet, övrs. Ekberg Christer, Liber Ekonomi, 
Malmö, 2002, s. 55. 
17 Edvinson s. 55. 
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hos samtliga företag.18 Betydelsen av en kompetent personal har ökat så i betydelse att företag 

idag aktivt arbetar med att skapa och bibehålla en kompetent personalstyrka.19  

 

Det ska dock understrykas att beräkning av värdet av personalstyrkan är förenat med svårig-

heter. Det första som kan nämnas i detta sammanhang är att värdet generellt inte är 

kvantitativt. Med detta menas att humankapitalets värde inte står i proportion till antalet 

arbetstagare. I vissa situationer kan dock en individ inneha specifik kunskap som är unik för 

just denna individ och då kan en uppsägning av arbetstagaren påverka värdet av human-

kapitalet.20 Generellt gäller dock att en arbetstagare kan säga upp sig utan att värdet av före-

tagets humankapital märkbart påverkas. 

 

En annan svårighet med värdering av humankapitalet är att detta inte kan göras med en hög 

grad av säkerhet. Exempelvis kan en arbetstagare när som helst välja att avsluta sin an-

ställning eller kanske tillgodogör sig ytterligare kunskap genom kurser eller annan erfarenhet. 

Värdet av humankapitalet är med andra ord inte statiskt och det kan därmed vara svårt att med 

säkerhet fastställa ett exakt värde.21 

 

Även om det exakta värdet av arbetskraft är svårt att fastställa så medför detta inte att arbets-

kraften saknar värde. Tvärtom består idag en stor andel av de flesta företags verksamhets 

värde av det värde som tillförs genom kompetent och kvalificerad arbetskraft. Frågan är dock 

om detta värde enbart är ett så kallat reellt värde som alla förvisso vet har ett värde, men som 

inte går att sätta ett pris på eller om arbetskraft faktiskt har ett legalt värde och därmed kan 

påverka exempelvis beskattningen.  

                                                
18 Markham, The transfer pricing of intangibles, s. 40. 
19 Se exempelvis Baron Angela och Armstrong Michael, Human Capital Management: Achieving Added Value 
Through People, Kogan Page, London, 2012. 
20 Fjellström Åsa, Verkliga förluster i samband med personalförflyttningar, Skattenytt, 2002 s. 15, s 18.  
21 Fjellström s. 19. 
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3. ANGÄNSANDE RÄTTSOMRÅDEN 

3.1. Mänskliga rättigheter 

Mänskliga rättigheter är något som bör respekteras av både av stater och privata aktörer.22 

Generellt gäller att dessa rättigheter inte är absoluta och något internationellt domstolssystem 

som försäkrar rättigheternas genomslag existerar inte. Även om dessa rättigheter inte är 

absoluta så har de haft ett stort inflytande på utformningen av de nationella rättssystemen.  

 

Gällande problematiken med förflyttning av arbetskraft så är rätten till anställning av 

intresse.23 Denna rättighet innebär bland annat att individen har rätt till rättvisa och tillfred-

ställande arbetsförhållanden samt att ansluta sig till fackföreningar. Utöver detta innefattar 

rättigheten även en rätt att fritt välja sysselsättning. Detta innebär att individen har rätt att 

söka anställning där denne vill samt att avsluta sin anställning. Genom utvecklingen på 

arbetsrättens område så har denna rättighet till viss del begränsats, men även utvecklats och 

fått ett starkare rättsskydd.  

 

Kopplat till rätten att själv välja sin sysselsättning är förbudet mot slavhandel och tvångs-

arbete. Förbudet trädde i kraft 1976 genom en FN-konvention.24 Detta förbud markerar att 

människor inte kan ägas och att de inte kan överlåtas. Förbudet mot slaveri har ställning av 

jus cogens. Detta innebär att förbudet mot människohandel utgör en internationell princip som 

är så fundamental att den inte går att avtala bort genom internationella traktater.25 Förbudet 

mot slavhandel är med andra ord absolut. 

 

3.2. Arbetsrätt 

I denna del kommer vissa områden inom arbetsrätten som kan vara intressant för den 

kommande analysen att behandlas. Avsnittet kommer framförallt att undersöka vilket in-

flytande arbetsgivaren har över arbetstagaren. Detta är nödvändigt eftersom ett viss mått av 

inflytande torde krävas för att kunna likställa arbetstagare med tillgångar.  
                                                
22 Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and 
Remedy” Framework, U.N. Doc. A/HRC/17/31, 2011.  
23 Se bland annat The Universial Declaration of Human Rights, U.N. Doc. A/217(III), 10 december 1948, art. 23. 
24 International Covenant on Civil and Political Rights, Förenta Nationernas Generalförsamling, 16 December 
1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, s. 171. 
25 Janis Mark W, "The Nature of" Jus Cogens, Connecticut Journal of International Law, vol. 3, 1988, s. 359. 
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Huvudregeln är att ett anställningsavtal gäller tillsvidare om arbetsgivaren och arbetstagaren 

inte avtalat något annat.26 Med tillsvidareanställning menas att anställningen gäller till dess att 

den sägs upp av antingen arbetsgivaren eller arbetstagaren.27 Den har med andra ord inget 

slutdatum. Ur arbetstagarens perspektiv innehåller Lagen (1982:80) om anställningsskydd 

(Cit. LAS) inga regler om uppsägningens form. Arbetstagaren behöver inte heller ha en 

särskild anledning till att denna väljer att säga upp anställningen.  

 

Från arbetsgivarens sida gäller att uppsägning bara får ske om det finns saklig grund. Saklig 

grund föreligger exempelvis då det förekommer arbetsbrist på arbetsplatsen. Utöver rätt till 

uppsägning på grund av arbetsbrist så är arbetsgivarens möjligheter att säga upp arbetstagaren 

begränsade till särskilda omständigheter. På grund av detta anses tillsvidareanställning som 

den säkraste formen av anställning. Efter att underrättelse om uppsägning getts så ska en upp-

sägningstid på minst en månad beaktas.28 Detta gäller både efter arbetstagarens och arbets-

givarens uppsägning. 

 

Utöver tillsvidareanställning finns det vissa tillåtna former av tidsbegränsade anställningar. 

Dessa är provanställning, allmän visstidsanställning (Cit. Alva), vikariat, säsongsanställning 

samt när arbetstagaren fyllt 67 år.29 När det gäller ett företags möjlighet att binda sina arbets-

tagare till arbetsplatsen är det framförallt Alva som är av intresse. 

 

För att ge en arbetstagare en Alva krävs det inte att några särskilda skäl för tidsbegränsningen 

anges.30 Till skillnad från tillsvidareanställning så upphör Alva vid anställningstidens utgång. 

Det krävs med andra ord ingen föregående uppsägning för att anställningen ska avslutas. 

Parterna har dock möjlighet att avtala om att anställningsavtalet ska kunna sägas upp i 

förtid.31 Om något sådant inte avtalats kan avtalet endast sägas upp i förtid om någon part 

gjort sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott eller om avtalet är oskäligt.32 Det är inte tillåtet 

att binda en arbetstagare till företaget under en obegränsad tid med hjälp av en Alva. 

                                                
26 Källström Kent och Malmberg Jonas, Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten, 3 
u., Iustus, Uppsala, 2013, s. 115. 
27 Källström s. 123. 
28 Se 11 § LAS. 
29 Källström s. 116. 
30 Källström s. 117. 
31 Källström s. 121 f. 
32 Källström s. 122 f.  
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Huvudregeln är att den sammanlagda anställningstiden inte får överskrida två år under en 

femårsperiod.33 Utöver detta kan specialregler finnas i kollektivavtal.34  

 

Det ska dock uppmärksammas att reglera om tillsvidareanställning och begräsningarna i tids-

begränsade anställningar enbart gäller arbetstagare som omfattas av LAS. Enligt LAS första 

paragraf så undantas följande grupper: (1) arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter 

och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller jämförlig ställning, (2) arbetstagare 

som tillhör arbetsgivarens familj, (3) arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens 

hushåll och slutligen (4)  arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat 

arbete eller i utvecklingsanställning. Här är framförallt arbetstagare i företagsledande ställning 

intressant. Gällande dessa arbetstagare gäller avtalsfrihet vilket innebär att en visstids-

anställning under en längre period än två år utan uppsägningsmöjlighet kan avtalas.35 

Anställningsavtalet måste dock beakta kraven på skälighet enligt de allmänna reglerna i 

Lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (Cit. 

AvtL). 

 

I detta avsnitt ska även något sägas om möjligheten för företaget att på andra sätt påverka 

arbetstagaren att inte avsluta sin anställning. Angående arbetstagare kan de sägas att de gene-

rellt enbart har sin arbetskraft och kunskap att erbjuda på marknaden. Vad jag menar med 

detta är att ju mer kunskap och erfarenhet en arbetstagare har, ju mer attraktiv blir denna på 

marknaden. Detta får till konsekvens att då arbetstagarens rätt att utnyttja sin arbetskraft be-

gränsas så sjunker dess värde på arbetsmarknaden. Huvudregeln är att arbetstagaren får börja 

konkurrera med sin tidigare arbetsgivare och använda all den erfarenhet som erhållits genom 

anställningen direkt efter att denne avslutat sin anställning.36Arbetsgivaren kan dock begränsa 

denna möjlighet genom konkurrensklausuler i anställningsavtalet.  

 

För att en konkurrensklausul ska vara giltig måste den uppfylla kravet på skälighet. 

Skälighetsbedömningen kan göras antingen enligt 1969 års överenskommelse om konkurrens-

                                                
33 Se 5 § 2 st. LAS.  
34 Reglerna i 5 § LAS är semidispositiva vilket innebär att avvikande bestämmelser får förekomma i kollektiv-
avtal. Lagen medger bland annat att kollektivavtal i enskilda fall godkänner visstidsanställningar längre än två 
år.  
35 Källström s. 116 samt 131 f. 
36 Se AD 2010 nr 7. 
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klausuler37 eller enligt 38§ AvtL. 38§ AvtL används som skälighetsgrund endast om företaget 

inte är bunden av kollektivavtalet/överenskommelsen. I överenskommelsen föreskrivs en 

högst begränsad användning av konkurrensklausuler och att om en sådan klausul är tillåten så 

får den inte överstiga en längd på två år.38 Möjligheten att använda konkurrensklausuler för 

parter som inte är bundna av 1969års överenskommelse är inte lika begränsad men ändå inte 

generös.39 Vad som är gemensamt för dessa två utgångspunkterna är att det generellt krävs en 

ekonomisk kompensation från företagets sida för att klausulen ska anses vara skälig. Den 

ekonomiska kompensationen måste vidare motsvara den inskränkning som klausulen innebär 

för arbetstagaren.40 

 

Angående arbetsrätt och förflyttning av arbetskraft ska något även sägas om subordinations-

principen. Denna princip föreskriver att det är arbetsgivaren som bestämmer över arbets-

tagarens pliktuppfyllelse.41 Arbetstagaren är med andra ord skyldig att följa arbetsgivarens 

angivelser. Denna skyldighet gäller dock endast inom ramen för den aktuella anställningen.42 

Om arbetsgivarens ber om något som faller utanför anställningen krävs antingen arbets-

tagarens medgivande eller en ändring av anställningsavtalet.43 När det gäller permanent 

förflyttning av en arbetstagare från ett företag till ett annat kan det understrykas att detta 

aldrig faller inom ramen för anställningen. Detta sker normalt genom en uppsägning av det 

nuvarande anställningsavtalet och därefter att en ny anställning påbörjas hos den nya arbets-

givaren. Ett sådant förfarande innefattas därmed inte i arbetsgivarens ledningsrätt utan detta 

beslut är något som ligger inom arbetstagarens bestämmanderätt. 

 

Till sist vill jag även nämna något om övergång av verksamhet. De svenska reglerna om 

övergång av verksamhet bygger på det så kallade överlåtelsedirektivet44 och finns idag 

implementerat i ett flertal bestämmelser i LAS och Lagen (1976:580) om medbestämmande i 

arbetslivet (Cit. MBL). Dessa regler blir tillämpliga då en verksamhet eller del av verksamhet 

                                                
37 1969 års överenskommelse angående begränsning av användningsområdet för och innehållet i s k konkurrens-
klausuler i tjänsteavtal mellan Svenska Arbetsgivareföreningen samt Svenska Industritjänstemannaförbundet, 
Sveriges Arbetsledareförbund och Sveriges Civilingenjörsförbund.  
38 Domeij Bengt, Förhandlade konkurrensklausuler för anställda, JT, 2013-14 s. 272, s. 276 ff.  
39 Domeij s. 275. 
40 Domeij s. 283 ff. 
41 Källström s. 72. 
42 Källström s. 191. 
43 Källström s. 193. 
44 Rådets direktiv 2001/23/EG (ursprungligen direktiv 77/187/EEG) av den 12 mars 2001 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter 
eller delar av företag eller verksamheter. 
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övergår till en ny arbetsgivare. Övergång av en verksamhet kan se ut på olika sätt. Exempel-

vis skulle en förflyttning av en arbetsgrupp under vissa omständigheter kunna betraktas som 

en övergång av verksamhet enligt reglerna.45 Det avgörande är om den del som överförs kan 

betraktas som en ekonomisk enhet och om denna enhet efter övergången bibehåller ”sin 

identitet”.46 Om förflyttning uppfyller kraven på övergång av verksamhet gäller enlig 6 b § 

LAS att de rättigheter och skyldigheter som gäller gentemot arbetstagarens övergår till den 

nya arbetsgivaren. Det är dock viktigt att understryka att arbetstagaren alltid har rätt att 

motsätta sig en övergång och istället stanna kvar hos överlåtaren med vanligt anställnings-

skydd.47 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att utrymmet för företaget att påverka arbetstagaren 

är ytterst begränsat. Förutom att arbetstagaren måste ta hänsyn till uppsägningstider så har 

denne en obegränsad rätt att avsluta sin anställning. Arbetsgivaren kan förvisso använda sig 

av konkurrensklausuler för att hindra att arbetstagaren tillgodogör sig viss erfarenhet under en 

viss tid vilket kan ha en avskräckande effekt på arbetstagaren. Möjligheten att använda sig av 

sådana klausuler är dock begränsad. Detta gör att i realiteten så har arbetsgivaren en högst 

begränsad möjlighet att bestämma över arbetstagaren och denne är istället fri att byta arbets-

plats. 

 

3.3. Immaterialrätt  

För att något ska anses vara en immaterialrätt så krävs det enligt huvudregeln att ”objektet” 

har ett kvalificerat skydd. Detta uppnås genom att skyddsobjektet kopplas till exempelvis 

upphovsrätt, varumärkesrätt, mönsterskyddsrätt eller patenträtt.48 För att denna immaterialrätt 

sedermera ska utgöra en immateriell tillgång i företaget så krävs det ytterligare att skydds-

objektet ägs av företaget. Arbetskraft går inte att koppla till något av dessa skyddsområden. 

Vidare anses arbetskraft inte heller kunna ägas av företaget varför arbetskraft inte anses ut-

göra en immateriell tillgång inom immaterialrätten.  

 

                                                
45 Se EU-domstolens resonemang i Mål C-13/95 Süzen. 
46 Källström s. 281 f. 
47 Se LAS 6 b § st. 4. 
48 Maunsbach Ulf och Wennersten Ulrika, Grundläggande immaterialrätter, 3 u., Gleerups Utbildning AB, 
Malmö, 2015, s. 24. 
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Arbetstagare kan dock vara med och skapa immateriella och materiella tillgångar hos 

företaget. Huvudregeln är att det arbetsresultat som en arbetstagares arbetsinsats genererar 

tillkommer arbetsgivaren. Detta gäller dock enbart föremål som tillverkas manuellt samt upp-

rättade kundregister och kundinformation.49 Gällande andra tillgångar som skapas under 

anställningsförhållandet kan det sägas att denna fråga tillhör den dispositiva förmögenhets-

rättens område. Detta innebär att det inte finns tvingande regler utan att det finns stort 

utrymme att avtala om vem som ska erhålla äganderätten till det som skapas.50  

 

Avtal är något som används flitigt på området för att reglera just äganderätten till det som 

skapas i anställningen. Vid avsaknad av avtal kan svaret på vem som erhåller äganderätten till 

de skapade hittas i antingen det så kallade lagreglerade området eller det oreglerade området. 

Det lagreglerade området består av regler om arbetstagares uppfinningar, formgivning och 

upphovsrätt angående datorprogram. Dessa lagar innehåller specifika regler från respektive 

område angående äganderätten till det skapade.51 Faller den aktuella situationen utanför det 

lagreglerade området så är utgångspunkten att den som står för skapandet också är berättigad 

till ensamrätten.52  

 

Det har redan konstaterats att arbetskraft inte kan utgöra en immateriell tillgång hos företaget 

inom immaterialrätten. Däremot kan personalstyrkan ha tillgång till viss företagsspecifik 

know-how som generellt anses kunna utgöra en tillgång. Företagsspecifik know-how kan för-

klaras som expertkompetens, information eller kunskap som används för att optimera 

resultatet i företaget och som inte är allmänt känd. Denna företagsspecifika know-how kan 

skyddas på två olika sätt. För det första kan den skyddas genom att anställningsavtalet inne-

håller konkurrensklausuler eller andra klausuler som förhindrar att arbetstagaren att tillgodo-

göra sig informationen. Denna möjlighet är dock förenad med vissa begränsningar som be-

skrivits i föregående avsnitt. Utöver detta skydd kan informationen under vissa omständig-

heter vara skyddad av Lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter (Cit. LFH)   

 

För att erhålla skydd under LFH krävs det enligt första paragrafen att det som ska skyddas 

utgör information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkaren rörelse som denne 

håller hemlig. Enligt samma paragraf krävs det vidare att ett yppande av denna information 
                                                
49 Källström s. 239. 
50 Maunsbach s. 40. 
51 Maunsbach s. 41 f. 
52 Maunsbach s. 42. 
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skulle innebära skada för näringsidkaren. Begreppet information har en vidsträckt innebörd 

och även uppgifter som inte dokumenterats och enbart innehas av en enskild person kan inne-

fattas.53 Med andra ord är det en omfattande skala information, kompetens och kunskap som 

kan omfattas av det skyddade området. Det avgörande är om den hålls hemlig och om ett 

röjande av informationen kan medföra skada.54 

 

Det är också viktigt att understryka att det krävs att det finns en koppling mellan den aktuella 

know-hown och företaget för att den ska omfattas av LFH. I förarbetena skriver man att det är 

företagets unika och strategiska kunnande som betraktas som en företagshemlighet. 55 

Personlig skicklighet, erfarenhet och kunskap som är kopplat till en specifik individ kan inte 

omfattas av lagregeln.56 En intressant fråga är då vilken av den kunskap som den enskilda 

individen innehar som egentligen kan skyddas av lagen.  

 

En individs personliga kunskap och egenskaper kan enligt förarbetena alltså inte skyddas av 

lagen. Detta torde även generellt gälla logiska slutsatser och erfarenheter som erhållits på 

arbetsplatsen genom användandet av företagets know-how. Arbetstagaren kan exempelvis ha 

kännedom om en specifik tillverkningsprocess som inte är skyddad genom patent eller på 

annat sätt. Denna tillverkningsprocess kan då istället vara skyddad av LFH. Ett sådant skydd 

innebär att arbetstagaren inte har rätt att yppa information om hur denna tillverkningsprocess 

går till, varken direkt eller indirekt. Erfarenheter och kompetens som erhållits genom att delta 

vid tillverkningsprocessen torde dock utgöra erfarenhet och kunskap som numera är kopplat 

till individen och därmed inte skyddas. Slutsatsen som kan dras av detta är att arbetstagaren 

äger rätten att utnyttja sin kompetens och erfarenhet mer eller mindre utan hinder av LFH så 

länge den ”direkta” informationen inte röjs. 

 

                                                
53Se Ola Löfgrens kommentarer till första paragrafen LFH, Karnov, 
’http://juridik.karnovgroup.se/document/529025/elem/SFS1990-0409_K0_P1?versid=146-1-2005#annotations’, 
lydelse den 12 maj 2015. 
54 Prop. 1987/88:155 s. 13. 
55 Prop. 1987/88:155 s. 9. 
56 Prop. 1987/88:155 s. 61. 
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3.4. Redovisningsrätt 

Redovisning och beskattning har en stark koppling till varandra.57 Detta kan utläsas i den så 

kallade kopplingsregeln i 14:2 IL. Av paragrafen framgår att resultatet i näringsverksamhet 

ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. Detta innebär bland annat att intäkter och 

utgifter ska tas upp och dras av det år de hänför sig till enligt principen om god 

redovisningssed. Huvudregeln att inkomstberäkningen inom beskattnings- och redovisnings-

rätten följer varandra gäller såvida det inte förskrivs något annat i en skatterättslig be-

stämmelse.58 Att utgångpunkten för beskattningen är redovisningen gäller både hur inkomster 

och utgifter periodiseras samt hur de klassificeras. Detta innebär att de redovisningsrättsliga 

begrepp och uttryck som återfinns inom beskattningsrätten ska klassificeras lika om inte annat 

föreskrivs.59    

 

Angående om arbetskraft ska klassificeras som en tillgång så kan ledning hittas i det så 

kallade K3-regelverket.60 Detta regelverk behandlar redovisningen inom en koncern61 och av 

regelverket framgår att en resurs endast får redovisas i balansräkningen om resursen utgör en 

tillgång. Definitionen av en tillgång återfinns i regelverkets andra kapitel.62 Här framgår att en 

tillgång är en resurs vilken företaget har bestämmande inflytande över. I begreppet 

bestämmande inflytande är det inte bara äganderätt som innefattas. Vad som menas med 

begreppet är istället att företaget ska ha det bestämmande inflytandet över de ekonomiska 

fördelar som är förknippade med den aktuella resursen.63  Den allmänna uppfattningen 

angående arbetskraft är att något sådant bestämmande inflytande inte innehas av företaget 

eftersom personalen själva äger möjligheten att när som helst säga upp sig.64 

 

Trots denna huvudregel finns det situationer där företaget kan anses ha det bestämmande in-

flytandet över sin arbetskraft. Det vanligaste och mest målande exemplet är professionella 

                                                
57 Knutsson Margit, Norberg Claes och Thorell Per, Redovisningsfrågor i skattepraxis, 3 u., Iustus Förlag, 
Västerås, 2012, s 20.  
58 Rabe Gunnar och Hellenius Richard, Det svenska skattesystemet, 23 u., Norstedts Juridik, Mölnlycke, 2010, s. 
47. 
59 Knutsson s. 21. 
60 BFNAR 2012:1, Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning. 
61 Internprissättning torde framförallt bli tillämplig vid transaktioner inom en koncern. Liknande definition på 
tillgångar återfinns dock i K1 och K2-regelverket. 
62 BFNAR 2012:1, 2:12, jmf. även RR15.  
63Bokföringsnämndens vägledning: Årsredovisning och koncernredovisning, 
’http://www.bfn.se/REDOVISNING/VAG/VL12-1-K3.pdf ’, lydelse den 27 mars 2015 (Cit. Bokförings-
nämndens vägledning till K3), kommentarer till 2.12. 
64 Se exempelvis Smith Dag, Redovisningens språk, 3 u., Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 97.   
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fotbollsspelare. Dessa ”anställs” genom att idrottsaktiebolaget skriver ett kontrakt med 

fotbollsspelaren på ett visst antal år. Under denna tid har idrottsaktiebolaget rätt att ta upp 

denna ”arbetstagare” som en tillgång i sin balansräkning.65 Anledningen till att fotbolls-

spelaren kan tas upp som en tillgång i balansräkningen är dock inte i dennes roll som ”arbets-

tagare” i aktiebolaget. Istället är det värdet av kontraktet som ger upphov till att en tillgång 

redovisas i balansräkningen. Genom kontraktet så binds spelaren till en specifik klubb under 

X år, kontraktet är urskiljbart från andra kontrakt och kontraktet kan överlåtas till andra 

klubbar. Även om man kan tänka sig att liknande bundenhet kan uppstå för vanliga 

arbetstagare66 så är möjligheten att redovisa sina arbetstagare i princip obefintlig inom 

redovisningsrätten. Detta gäller oavsett om personalen innehar hög skicklighet. 

 

Värdet av arbetskraft kan dock ibland komma att redovisas i balansräkningen till följd av en 

överföring av verksamhet. Detta kan bli fallet om verksamheten överlåts till ett pris som över-

stiger det värde på tillgångarna som framgår av balansräkningen. Det värde som motsvarar 

skillnaden mellan priset på verksamheten och det bokförda värdet redovisas då i det 

övertagande bolaget under posten goodwill.67 Goodwill är en typ av immateriell tillgång som 

inte går att urskilja och som inte går att sälja separat.68 Vid en överlåtelse av verksamhet kan 

goodwill bestå av alltifrån ett förtroende hos sina kunder till värdet av arbetskraften. Det är 

med andra ord inte så att arbetskraften bokförs som en tillgång i sig, utan enbart som en del av 

de övervärde som det överlåtande företaget hade latent vid försäljningen.  

 

På Europa-nivå finns även de så kallade internationella redovisningsnormerna.69 Dessa ska 

tillämpas av alla börsnoterade företag, banker och försäkringsbolag i sin sammanställda 

redovisning.70 IAS 38 och IFRS 3 innehåller regler om vad immateriella tillgångar är och hur 

dessa ska värderas. Generellt innehåller dessa internationella redovisningsstandarder tre krav 

som måste vara uppfyllda för att en resurs ska redovisas som en tillgång: (1) den måste vara 

                                                
65 Svenska Fotbollsförbundets hemsida, Anvisningar till elitlicensens ekonomikriterier kap. 8, 
’http://svenskfotboll.se/svensk-fotboll/medieservice/dokumentbank/ekonomi/’, lydelse den 23 februari 2015. 
66 Reglerna i LAS som redovisats i avsnitt 3.2 måste dock beaktas vilket innebär att kontrakt generellt inte får 
binda en normal arbetstagare i mer än två år.  
67 Årsredovisningslag (1995:1554) (Cit ÅRL) 7:22. 
68 Bokföringsnämndens vägledning till K3, kommentarer till 18.3. 
69 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av 
internationella redovisningsstandarder. 
70 Europeiska unionens hemsida,  
’http://eurlex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/HTML/?uri=URISERV:l26040&qid=1426075787691&from=EN’
, lydelse 11 mars 2015. 
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identifierbar, (2) det är troligt att denna resurs kommer inbringa ekonomiska fördelar för 

företaget och (3) värdet ska kunna fastställas på ett säkert sätt.71  

 

IFRS 3 anger uttryckligen att en arbetsgrupp inte anses kunna uppfylla kriteriet på identifier-

barhet.72 Man kan dock tänka sig situationer där en specifik arbetstagare sannolikt skulle 

kunna uppfylla kravet på identifierbarhet trots noteringen i IFRS 3. Exempelvis en person 

med specifik erfarenhet och kunskap som blir anställd i en chefsposition. Dennes anställning-

savtal bör då kunna urskiljas från andra arbetstagares avtal. 

 

I IAS 38 påpekas dock att ett företag inte kan anses ha tillräcklig kontroll över det 

ekonomiska utflödet av arbetsgruppens arbete varför det andra kriteriet inte anses vara upp-

fyllt.73 Det ska dock uppmärksammas att även om de enligt de internationella redovisnings-

normerna inte går att definiera en arbetsgrupp som en tillgång så kan en arbetsgrupp under 

vissa omständigheter påverka värdet av andra tillgångar som innehas av företaget.74 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att både de internationella och nationella 

redovisningsnormerna anser att en personalstyrka inte kan redovisas som en immateriell till-

gång. Den enade uppfattningen antyder en stark ställning för rättsuppfattningen att arbetskraft 

inte kan jämställas med en tillgång. Frågan är om denna uppfattning, med beaktande av 

kopplingsregeln kan överföras till tillämpningen av internprissättningsreglerna eller om 

korrigeringsregeln kan anses föreskriva en avvikande tillämpning. 
  

                                                
71 Se IAS 38. 
72 Se IFRS 3.B37. 
73 Se IAS 38.15. 
74 Grant Thornton, Intangible assets in a business combination - Identifying and valuing intangibles under IFRS 
3 2013: Section B, 
’http://www.grantthornton.be/Resources/Intangible_assets_in_a_business_combination_Nov_2013.pdf’, lydelse 
den 11 mars 2015, s. 21. 
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4. KORRIGERINGSREGELN 

I denna del vill jag börja med att redogöra för lydelsen av korrigeringsregeln i 14:19-20. Detta 

eftersom legalitetsprincipen kräver att det ska framgå av lag att en viss inkomst kan komma 

att beskattas för att det ska få ske. Korrigeringsregeln är formulerad som följer: 

 

14.19. Om resultatet av en näringsverksamhet blir lägre till följd av att villkor avtalats 

som avviker från vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende närings-

idkare, ska resultatet beräknas till det belopp som det skulle ha uppgått till om sådana 

villkor inte funnits. Detta gäller dock bara om 

 

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 intressegemenskap 

 

14.20. Ekonomisk intressegemenskap som avses i 19 § anses föreligga om 

 

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

annan näringsidkares företag eller äger del i detta företags kapital, eller 

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

båda företagen eller äger del i dessa företags kapital. 

 

4.1. Rekvisit 

För att korrigeringsregelns tillämpning ska bli aktuell krävs det (1) att det redovisade 

resultatet blir lägre till följd av att ett avtalsvillkor avviker från vad som skulle ha avtalats 

mellan oberoende parter. Vidare krävs det att (2) den som får det högre resultatet inte ska 

beskattas i Sverige och att det finns en (3) intressegemenskap mellan parterna. Denna 

intressegemenskap ska även (4) ha påverkat det avvikande avtalsvillkoret. Nedan kommer 

dessa rekvisit att diskuteras var för sig. 
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4.1.1. Avtalsvillkor 

Av paragrafen framgår att det första som krävs för att korrigeringsregeln ska utlösas är att det 

finns ett avtalsvillkor som inte överensstämmer med de marknadsmässiga villkoren. Detta 

innebär för det första att det måste vara fråga om ett avtalsförhållande mellan två eller fler 

rättssubjekt. Regeln är med andra ord inte tillämplig då det föreligger en överenskommelse 

mellan ett huvudkontor i ett land och en filial i ett annat land. Detta eftersom de utgör samma 

rättssubjekt.75 För det andra måste det fastställas vad som utgör ett marknadsmässigt villkor. I 

korthet kan de nämnas att detta görs genom att jämföra den aktuella transaktionen med en 

faktisk eller fiktiv transaktion mellan oberoende parter på marknaden.  

 

För att ett företag ska kunna ingå ett avtal krävs det att det aktuella omfånget av avtalet är 

något som parterna kan avtala om. Som redovisats ovan så har en arbetstagare den slutliga 

bestämmanderätten för om denna vill flytta till ett annat företag. Detta ger upphov till frågan 

om detta verkligen är något som ligger inom sfären för vad företaget får avtala om. Denna 

fråga kommer att behandlas närmare under den slutliga analysen nedan.  

 

4.1.2. Gränsöverskridande 

Syftet med regeln är att korrigera inkomster som blivit för låga till följd av att värden över-

förts från Sverige till närstående företag utomlands genom prissättning av varor och tjänster 

som avvikit från marknadspriset.76 Regeln är alltså en specialbestämmelse för internationella 

transaktioner. Hur denna regel förhåller sig till de allmänna reglerna 14 kapitel IL har 

diskuterats i doktrin och vissa menar att denna bestämmelse inte kan anses ha företräde fram-

för de generella reglerna.77 HFD har dock i en dom från 2004 antytt att korrigeringsregeln på 

grund av sin speciella karaktär har företräde framför generella regler om beräkning av 

resultatet i näringsverksamhet.78 Exakt hur regeln förhåller sig till andra generella regler är 

dock inte helt utrett och detta lämnas till diskussion utanför det aktuella arbetet. 

 

                                                
75 Andersson Mari, Saldén Enérus Anita och Tivéus Ulf, Inkomstskattelagen: En kommentar Del 1 1-28 kap, 13 
u., Nordstedts, Stockholm, 2013, s 461.  
76 Andersson s. 459. 
77 Andersson s. 460. 
78 Se RÅ 2004 ref 13.  
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4.1.3. Intressegemenskap 

Det tredje rekvisitet som måste vara uppfyllt är att det ska finnas en intressegemenskap 

mellan avtalsparterna. Vad som åsyftas med ekonomisk intressegemenskap framgår av 14:20 

IL. Av paragrafen framgår det att intressegemenskap föreligger om företaget direkt eller in-

direkt deltar i ledningen eller övervakning av det andra företaget eller om de äger en del i 

företagets kapital. Vidare föreligger intressegemenskap om samma personer deltar i ledningen 

eller övervakningen av de båda företagen eller äger del i företagens kapital. Korrigerings-

regeln blir med andra ord framförallt tillämplig vid avtal mellan företag i samma företags-

grupp.  

 

4.1.4. Påverkat avtalsvillkoret 

Endast det faktum att det föreligger en intressegemenskap är inte tillräckligt för att paragrafen 

ska bli tillämplig. Det krävs vidare att det föreligger ett samband mellan intressegemenskapen 

och det avvikande avtalsvillkoret.79 Om det skulle föreligga en annan anledning för det av-

vikande villkoret så är paragrafen med andra ord inte tillämplig. 

 

4.2. Koppling till artikel 9 i dubbelbeskattningsavtalen 

De svenska dubbelbeskattningsavtalen är till stor del överensstämmande med OECD:s 

modellavtal. Dubbelbeskattningsavtalen har utformats efter modellavtalets uppbyggnad och 

bestämmelser.80 OECD:s korrigeringsregel återfinns i modellavtalets nionde artikel och denna 

har importerats i de svenska dubbelbeskattningsavtalens nionde artikel. För att uppnå en ko-

herent tolkning mellan olika stater vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtalen så har OECD 

utformat riktlinjer för hur dess artiklar ska tillämpas. 

 

Av introduktionen till OECD:s modellavtal framgår att OECD rekommenderar medlems-

länderna att använda sig av dess avtal och riktlinjer vid tolkning och tillämpning av de 

nationella reglerna.81 Även om detta enbart är en rekommendation från OECD:s sida så anför 

                                                
79 Prop. 1982/83:73 s. 11 f. 
80 Dahlberg Mattias, Svensk skatteavtalspolitik och utländska basbolag: En studie av svensk skatteavtalspolitik i 
förhållande till utländska basbolag mot bakgrund av svensk inter internationell skatterätt, Iustus förlag, 
Uppsala, 2000, s. 90. 
81 Dahlberg s. 91. 
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Dahlberg i sin avhandling att dessa trots allt torde utgöra ”soft obligations”.82 Detta innebär 

att medlemsländerna bör eftersträva att följa dem. 

 

Vid införandet av korrigeringsregeln användes bestämmelsen i de svenska skatteavtalen som 

en mall.83 Frågan är därför om riktlinjerna bör användas som tolkningsunderlag även vid 

tolkning och tillämpning av korrigeringsregeln i 14:19-20 IL. HFD har som nämnt tidigare ut-

talat att OECD:s modellavtal och riktlinjer kan användas som ledning vid tolkning av 

korrigeringsregeln eftersom dess syfte överensstämmer med varandra.84 Med andra ord bör 

riktlinjerna kunna användas till ledning då de ger uttryck för armlängdsprincipen. Detta 

medför att korrigeringsregeln och artikel 9 i de svenska dubbelbeskattningsavtalen torde få 

samma tillämpning.  

 

För de fall där korrigeringsregeln och OECD:s modellavtals syfte inte skulle överensstämma 

med varandra så kommer dess riktlinjer inte kunna användas som ledning. Detta skulle kunna 

leda till en rättstillämpning som skiljer sig åt mellan korrigeringsregeln och artikel 9 i de 

svenska dubbelbeskattningsavtalen. I detta sammanhang vill jag dock uppmärksamma läsaren 

på den så kallade ”gyllene regeln”. Denna innebär att dubbelbeskattningsavtal inte kan 

utvidga den svenska beskattningsrätten, utan endast kan begränsa den. 85 

Dubbelbeskattningsavtalen kan med andra ord aldrig erkänna Sverige en mer generös 

beskattningsrätt än korrigeringsregeln.  

 

 

 

 

  

                                                
82 Dahlberg s. 91. Dahlberg skriver även att denna uppfattning delas utav Vogel.  
83 Wiman s. 75. 
84 RÅ 1991 ref. 107. 
85 Dahlberg s. 64. 
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5. UTVECKLINGEN I GUIDELINES 

5.1. Bakgrund till BEPS 

I början av 2010-talet startade OECD igång det så kallade BEPS-projektet som har till uppgift 

att släppa 15 olika åtgärdsprogram för att tackla problemet med förskingring av skattebaser 

och förflyttning av vinster. I september 2014 presenterade projektet åtgärdsprogram 8 som 

innehåller nya riktlinjer om bestämmandet av armlängdspriset av immateriella tillgångar.86 

Syftet med åtgärdsprogram 8 är att säkerställa att det resultat som följer av ett armlängdspris 

är i linje med det värde som skapas genom den immateriella tillgången.87 Detta ska åstad-

kommas genom att för det första införa en bredare definition av immateriella tillgångar. För 

det andra ska regler införas för att säkerställs att vinster som är associerad med överföringen 

och användning av tillgången allokeras dit värdet skapas.88 Detta har inneburit omfattande 

förändringar i TPG:n bland annat gällande arbetskraft.  

 

5.2. Åtgärdsprogram 8 angående arbetskraft 

I detta avsnitt kommer de nya paragraferna i transfer pricing guidelines (Cit. TPG) som rör 

arbetskraft att redogöras. Efter varje paragraf kommer jag beskriva vad den innebär och 

kommentera innebörden. De nya riktlinjerna angående förflyttning av arbetskraft har nu 

följande lydelse:89 

 

1.93 Some businesses are successful in assembling a uniquely qualified or experienced 

cadre of employees. The existence of such an employee group may affect the arm’s 

length price for services provided by the employee group or the efficiency with which 

services are provided or goods produced by the enterprise. Such factors should ordi-

narily be taken into account in a transfer pricing comparability analysis. Where it is 

possible to determine the benefits or detriments of a unique assembled workforce vis- à-

vis the workforce of enterprises engaging in potentially comparable transactions, 
                                                
86 OECD (2014), Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, OECD/G20 Base Erosion and Profit 
Shifting Project, OECD Publishing, ‘http://dx.doi.org/10.1787/9789264219212-en’, lydelse den 15 februari 
2015, (Cit. OECD:s Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles). 
87 Ashley, Sophie, The BEPS Action Plan and its Impact on Global Transfer Pricing Principles, International tax 
review, publ. Euromoney Trading Limited, London, nr. 9, 2013, s. 2. 
88 Ashley s. 2. 
89 OECD:s Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles s. 17. 
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comparability adjustments may be made to reflect the impact of the assembled work-

force on arm’s length prices for goods or services.  

 

Kommentar: Vad som understryks i denna paragraf är att en kvalificerad och erfaren arbets-

grupp under vissa omständigheter kan påverka armlängdspriset på tjänster som företaget er-

bjuder samt på varor som företaget producerar. Detta eftersom exempelvis en effektivare 

arbetsgrupp kan utföra tjänster snabbare och därmed kan tjänsten erbjudas till ett högre pris. 

Närvaron av en sådan kvalificerad arbetsgrupp ska tas hänsyn till i jämförbarhetsanalysen.90 

Det bör dock uppmärksammas att denna paragraf inte är tillämplig när händelseförloppet 

enbart består av en förflyttning av arbetskraft.  

 

1.94 In some business restructuring and similar transactions, it may be the case that an 

assembled workforce is transferred from one associated enterprise to another as part of 

the transaction. In such circumstances, it may well be that the transfer of the assembled 

workforce along with other transferred assets of the business will save the transferee 

the time and expense of hiring and training a new workforce. Depending on the transfer 

pricing methods used to evaluate the overall transaction, it may be appropriate in such 

cases to reflect such time and expense savings in the form of comparability adjustments 

to the arm’s length price otherwise charged with respect to the transferred assets. In 

other situations, the transfer of the assembled workforce may result in limitations on the 

transferee’s flexibility in structuring business operations and create potential liabilities 

if workers are terminated. In such cases it may be appropriate for the compensation 

paid in connection with the restructuring to reflect the potential future liabilities and 

limitations.  

 

Kommentar: Denna paragraf rör rekonstruering av företagets organisation eller liknande åt-

gärder. Här markeras att denna paragraf endast är tillämplig när en arbetsgrupp förflyttas till-

sammans med andra tillgångar.91 Den är därmed inte tillämplig i fall då rekonstrueringen 

enbart innebär en förflyttning av arbetskraft.  

 

Även här anges att en arbetsgrupp i en sådan situation ska tas hänsyn till i jämförbarhets-

analysen. Det markeras dock att övertagandet av en arbetsgrupp inte alltid utgör ett mervärde 
                                                
90 För en närmare förklaring av jämförbarhetsanalysen se avsnitt 6.1 nedan. 
91 Se formuleringen “…the transfer of the assembled workforce along with other transferred assets…” 
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utan det kan också vara betungande för företaget. De är därmed viktigt att analysera exakt hur 

armlämgdspriset påverkas i den specifika situationen.  

  

1.95 The foregoing paragraph is not intended to suggest that transfers or secondments 

of individual employees between members of an MNE group should be separately com-

pensated as a general matter. In many instances the transfer of individual employees 

between associated enterprises will not give rise to a need for compensation. Where 

employees are seconded (i.e. they remain on the transferor’s payroll but work for the 

transferee), in many cases the appropriate arm’s length compensation for the services 

of the seconded employees in question will be the only payment required.  

 

Kommentar: I paragrafen klargöras att förflyttning av arbetskraft generellt inte utlöser intern-

prissättning. Det förklaras att oftast krävs det inte att någon ersättning utgår alls vid en sådan 

förflyttning. Paragrafen föreskriver dock enbart vad som gäller i allmänhet vilket antyder att 

förflyttningen av arbetskraft ibland skulle kräva särskild ersättning. Första meningen i artikeln 

hänvisar förvisso till de efterkommande paragraferna, vilket kan tolkas som en antydan på att 

dessa är uttömmande gällande när en förflyttning av arbetskraft kan utlösa internprissättning. 

Om detta är syftet går dock inte klart att utläsa och det finns utrymme för motsats tolkning. 

 

1.96 It should be noted, however, that in some situations, the transfer or secondment of 

one or more employees may, depending on the facts and circumstances, result in the 

transfer of valuable know-how or other intangibles from one associated enterprise to 

another. For example, an employee of Company A seconded to Company B may have 

knowledge of a secret formula owned by Company A and may make that secret formula 

available to Company B for use in its commercial operations. Similarly, employees of 

Company A seconded to Company B to assist with a factory start-up may make 

Company A manufacturing know-how available to Company B for use in its commercial 

operations. Where such a provision of know-how or other intangibles results from the 

transfer or secondment of employees, it should be separately analysed under the pro-

visions of Chapter VI and an appropriate price should be paid for the right to use the 

intangibles.  

 

Kommentar: Denna paragraf anger att förflyttning eller uthyrning av arbetskraft kan ge upp-

hov till internprissättning under vissa omständigheter. Dessa omständigheter omfattas av när 
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förflyttningen av arbetskraft har som effekt att värdefull know-how eller andra immateriella 

tillgångar görs tillgängliga för det närstående bolaget. I de nya TPG definieras know-how som 

företagsägd skyddad information eller kunskap som hjälper eller förbättrar den kommersiella 

aktiviteten, men som inte är skyddat genom patent eller varumärkesskydd.92 Vad som kan 

noteras här är att definitionen av know-how är vid och kan innefatta en omfattande mängd 

information. Däremot är det viktigt att notera att informationen måste vara är ägd av före-

taget.93  

 

Vad som kort kan uppmärksammas i detta sammanhang är att den vida definitionen av know-

how som föreskrivs i de nya TPG skulle kunna omfatta även arbetstagarens know-how. Det 

föreskrivs förvisso att informationen måste vara ”ägd” av företaget men ingen förklaring ges 

på när information anses vara ägd av företaget. Detta ger upphov till gränsdragningsproblem 

som skulle kunna innebära en kränkning av arbetstagarens rättigheter. Detta uppmärk-

sammades också av Japan Foreign Trade Council som i sin kritik till det föregående förslaget 

till nya riktlinjer anförde att en sådan formulering94 innebär att know-how som tillhör 

individerna riskerar att bli inkluderad i bedömningen.95 

 

1.97 Moreover, it should also be noted that access to an assembled workforce with par-

ticular skills and experience may, in some circumstances, enhance the value of trans-

ferred intangibles or other assets, even where the employees making up the workforce 

are not transferred. Example 24 in the Annex to Chapter VI illustrates one fact pattern 

where the interaction between intangibles and access to an assembled workforce may 

be important in a transfer pricing analysis.  

 

Kommentar: Här föreskrivs att tillgången till en arbetsgrupp med särskild skicklighet kan öka 

värdet på en tillgång som överförs. Detta gäller även om arbetsgruppen inte förflyttas. Det 

som krävs för att paragrafen ska utlösas är att företaget har tillgång till arbetsgruppen på något 
                                                
92 Se para. 6.20 OECD:s Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles. 
93 Se ”proprietary information and knowledge” i para. 6.20 OECD:s Guidance on Transfer Pricing Aspects of 
Intangibles. 
94 Tidigare lydelse av paragraf 26: ”While the transfer or secondment of isolated employees does not, in and of 
itself, constitute the transfer of an intangible, as a factual matter such a transfer may result in the transfer of 
valuable know-how or trade secrets for which compensation may be required in arm’s length dealings.” Denna 
lydelse överensstämmer till viss den med nuvarande. 
95 OECD (29 oktober 2012), The comments received with respect to the discussion draft revision of the special 
considerations for intangibles in chapter VI of the OECD transfer pricing guidelines and related provisions, 
OECD Publishing, ’http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/Intangibles_Comments.pdf’, lydelse den 15 
februari 2015 (Cit. Kommentarer till OECD:s tidigare utkast av TPG), s. 493. 
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sätt. Att detta kan påverka armlängdspriset på tillgångar är principiellt en självklarhet i vissa 

situationer. Exempelvis om en maskin överförs till ett företag som inte har tillgång till 

personal som kan använda maskinen så blir maskinen värdelös. Har företaget däremot tillgång 

till personal som har den kunskapen så ökar värdet på tillgången eftersom maskinen nu går att 

använda. Det framgår dock inte klart hur paragrafen är tänkt att användas. 

 

För att exemplifiera när paragrafen är tillämplig hänvisar den till Exempel 24 i åtgärds-

programmet. I exemplet nämns ett dotterbolag T som utvecklar teknik. Både den färdig-

utvecklade tekniken och den teknik som T utvecklar för närvarande överförs på moder-

bolagets initiativ till dotterbolag S. S ingår ett R&D-avtal med T vilket innebär att arbets-

kraften från dotterbolag T ska fortsätta att arbeta exklusivt med den överförda tekniken under 

utveckling hos S.  

 

Detta exempel ger inte någon tydlig bild av hur paragrafen är tänkt att tillämpas. Paragrafens 

ordalydelse antyder att värdet på den överförda tekniken påverkas i exemplet. Samtidigt anser 

jag att R&D-avtalet liknar ett avtal om uthyrning av personal och att det bör vara värdet av 

detta avtal som berörs. Det som kan konstateras är att oklarheter föreligger om hur paragrafen 

är tänkt att tillämpas och att detta får lämnas till framtida diskussioner. 

 

5.3. Sammanfattande kommentarer 

Även om paragrafen 1.95:s tänkta tillämpning inte klart går att utläsa så framstår riktlinjerna 

föreskriva att arbetskraft som huvudregel inte ska ersättas vid förflyttning. Däremot föreskrivs 

att närvaron eller tillgång till en specifik arbetsgrupp kan komma att påverka värdet på andra 

tillgångar som överförs. Vidare föreslår riktlinjerna att en förflyttning arbetstagare ibland kan 

innebära att know-how eller liknande tillgångar tillgodogörs i det övertagande företaget. Detta 

torde innebära att arbetskraft i sig inte kan ge upphov till internprissättning. Det är dock inte 

helt klart varför denna möjlighet ändock kommer att diskuteras närmare i analysen nedan. 

Vad som är klart är dock att riktlinjerna föreskriver att en arbetsgrupp kan påverka värdet på 

andra överförda tillgångar eller kan ge upphov till en indirekt överföring av know-how. I 

dessa situationer så är det med andra ord inte arbetskraften som ska värderas, utan istället är 

de andra överförda tillgångarna eller den indirekt överförda know-hown. Om denna till-

ämpning går att förena med den svenska korrigeringsregeln kommer att analyseras nedan.    
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6. VÄRDERINGSPROBLEM 

6.1. Armlängdsprincipen 

Huvudregeln i 14:19 IL är att om avtalsvillkoren mellan företag i intressegemenskap inte mot-

svarar de marknadsmässiga villkoren så ska de justeras så att de överensstämmer med dessa. 

Denna princip kallas armlängdsprincipen. Samma princip föreskrivs i OECD:s modellavtal96 

och dess tillämpning utvecklas i OECD:s riktlinjer. 

 

Armlängdsprincipen bygger på teorin om marknadskrafter där utbud och efterfrågan be-

stämmer det marknadsmässiga priset och andra villkor på en viss typ av tillgång.97 An-

ledningen till att denna teori används som utgångspunkt är att detta anses ge det mest rättvisa 

resultatet. Grundtanken bakom armlängdsprincipen är att jämföra en transaktion mellan 

oberoende parter med en transaktion mellan parter i intressegemenskap. Denna analys görs 

generellt i två steg; funktionsanalys och jämförbarhetsanalys.98  

 

Syftet med funktionsanalysen är att undersöka vilken funktion företagen i transaktionen har. 

Vad som menas med detta är att det ska fastställas hur riskerna är fördelade mellan parterna, 

vilka funktioner som respektive part har i transaktionen och vilka typer av värden transak-

tionen rör.99 I denna del av analysen är det viktigt att titta på samtliga parter i en transaktion 

och deras respektive perspektiv.100 

 

När parternas roller är fastställda så är nästa steg att hitta en situation som är jämförbar med 

den närstående situationen. Detta görs genom en jämförbarhetsanalys där utfallet av 

funktionsanalysen används som utgångspunkt.101 Syftet med denna del av analysen är att hitta 

en situation, gärna verklig, som är exakt överensstämmande med transaktionen mellan före-

tagen i intressegemenskap. Att hitta en exakt likadan transaktion kan dock vara förenad med 

stora svårigheter och det är därför tillräckligt att hitta en jämförbar situation. För att säker-

ställa att det föreligger en hög grad av jämförbarhet bör utöver funktionsanalysen även andra 

                                                
96 OECD:s modellavtal art. 9. 
97 Monsenego s. 24. 
98 Monsenego s. 26.  
99 OECD (18 augusti 2010), Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 
OECD Publishing (Cit. TPG 2010), para. 1.43-46. 
100 Monsenego s. 28. 
101 Monsenego s. 29.  
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faktorer beaktas. Exempel på sådana faktorer är tillgångens karaktär, de specifika avtals-

villkoren och företagsstrategier som används både av närstående och av oberoende företag.102 

 

Om det efter denna analys kan konstateras att det föreligger skillnader mellan den 

kontrollerade och den okontrollerade transaktionen bör den okontrollerade transaktionen 

endast användas som referens om rationellt säkra justeringar kan göras för att väga upp för 

effekten av dessa skillnader.103 Dessa justeringar består i att modifiera jämförelsedata från den 

okontrollerade transaktionen för att uppnå tillräcklig jämförbarhet med transaktionen mellan 

de närstående företagen.104 Hur dessa justeringar ska göras beror på vilken metod man an-

vänder för att fastställa armlängdspriset. Olika metoder används beroende på vilken typ av 

tillgång som förflyttas mellan företagen.105 

 

Det ska noteras att vid transaktioner av vissa särpräglade tillgångar kan det vara svårt att hitta 

jämförbara transaktioner. Detta kan vara fallet även om de justeringar som är möjliga har 

gjorts. Trots att priset kan vara svårt att fastställa så innebär det inte att det inte finns något 

armlängdspris. BEPS-projektet har haft till uppgift att utveckla TPG:n för att säkerställa att ett 

armlängdspris alltid ska gå att fastställa trots denna problematik. 

  

6.2. Justeringar i jämförbarhetsanalysen 

Enligt de nya TPG så är huvudregeln att arbetsstyrka ska tas hänsyn till vid jämförbarhets-

analysen. I denna del vill jag understryka att justeringar i jämförbarhetsanalysen enbart blir 

tillämpligt när arbetskraft görs tillgänglig eller förflyttas i samband med överföring av andra 

tillgångar.  

 

En arbetsgrupp tas hänsyn till genom att justeringar görs på den okontrollerade transaktionens 

jämförelsedata. För att kunna använda arbetskraft för att göra justeringar i en jämförbarhets-

analys är det dock viktigt att det går att fastställa om just denna grupp bidrar med för- eller 

nackdelar i den aktuella situationen. Vidare är det också viktigt att fastställa vilka dessa 

för/nackdelar är och hur utfallet ska justeras med beaktande av just dessa. Här bör det 

                                                
102 TPG 2010 para. 1.38-63. 
103 TPG 2010 para. 1.33 
104 Monsenego s. 32.  
105 Handledning för beskattning av inkomst s. 524. Se även OECD:s modellavtal där fem olika metoder räknas 
upp. 
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understrykas att om justeringarna i jämförelseanalysen är så omfattande, eller om dessa inte 

kan göras med en tillräcklig grad av säkerhet så bör det okontrollerade jämförelseobjektet inte 

användas.106 

 

6.3. Värdering av know-how 

Som konstaterats ovan åsyftar förslaget förmodligen att förflyttning av arbetskraft enbart kan 

utlösa internprissättning när förflyttningen innebär att företagets know-how eller andra 

liknande tillgångar tillgodogörs det övertagande bolaget. Detta innebär att det inte är 

arbetsgruppens värde som ska fastställas utan värdet av den know-how som tillgodogörs 

företaget. Eftersom know-how och liknande rättigheter varierar i art så måste varje överföring 

analyseras efter de specifika förutsättningarna i den aktuella situationen. Det går med andra 

ord inte att säga något generellt om hur dessa ska värderas. Detta avsnitt kommer därför 

istället att fokusera på den problematik som är förenad med att värdera know-how. 

 

Det mest utmärkande karaktärsdraget av know-how är att den generellt består av hemlig 

information. Exempel på know-how är opatenterade uppfinningar, teknisk data och företags-

specifikt handelsbruk.107 Om informationen inte är helt hemlig utan allmänt känd så betyder 

det att informationen är mer eller mindre värdelös. Känner alla till informationen så kommer 

ingen vilja betala för att få tillgång till den. Man kan med andra ord säga att värdet påverkas 

av hur hemlig och unik informationen är. På grund av detta påverkas värdet även av hur svårt 

det är att skydda kunskapen eller informationen.108  

 

Paradoxen förknippad med överföring av know-how är att vid överföring av sådan in-

formation så mister den immateriella tillgången visst värde eftersom den blir tillgänglig för 

fler parter.109 Detta innebär också att det överlåtande företaget är mindre benäget att upplysa 

andra bolag om vilken kunskap företaget innehar. 110 Att de är mindre benägna att offentlig-

                                                
106 TPG 2010 para. 1.33. 
107 Visconti Roberto Moro, Evaluating Know-how for Transfer Price Benchmarking, Journal of Finance and 
Accounting, vol. 1, 2013, s. 27, s. 29. 
108Brauner Yariv, Value in the Eye of the Beholder: The Valuation of Intangibles for Transfer Pricing Purposes, 
Virginia Tax Review, vol. 28, nr. 1, 2008, s. 79, s. 88. 
109 Visconti s. 29. 
110 Teece David J., Capturing Value from Knowledge Assets: The New Economy, Markets for Know-How, and 
Intangible Assets, California management review, vol. 40, nr. 3, 1998, s. 55, s. 65. 
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göra vilken know-how de innehar bidrar också till att det kan vara svårt att hitta jämförbara 

situationer vid tillämpning av armlängdsprincipen.  

 

Vidare kan de sägas att know-how ofta består av så kallad tyst kunskap.111 Detta innebär att 

det generellt är svår att kommunicera informationen genom vanliga medium så som tal eller 

skrift.112 Know-how är också ofta inkorporerad i andra tillgångar, vilket gör att den kan vara 

svår att överföra eftersom den inte går att separera från tillgången.113 Det är därför många 

gånger ett nödvändigt steg att överföra en viss tillgång där know-hown finns inkorporerad för 

att åstadkomma en överföring av informationen. 

 

Något som ytterligare kan försvåra värderingen är att priset av unika immateriella tillgångar 

som know-how inte kan säga styras av vanliga marknadskrafter så som utbud och efterfrågan 

Anledningen till detta är att det inte finns någon marknad för dessa unika tillgångar. Det be-

traktas ibland som icke överförbara och det är därför svårt att kontrollera om prissättningen 

uppfyller armlängdsprincipens krav.114 Att det inte finns en etablerad marknad för en specifik 

tillgång betyder dock inte att det inte finns ett armlängdspris. Paradoxen med know-how är 

dock att den ska vara någorlunda unik och kan därmed inte samtidigt jämföras med andra 

transaktioner.115 

  

                                                
111 Visconti s. 29.  
112 Teece s. 63.  
113 Brauner s. 88. 
114 Brauner s. 91.  
115 Visconti s. 36. 
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7. ANALYS 

7.1. Problematiken 

Hur arbetskraft ska påverka internprissättningen är inte helt enkel. Å ena sidan har vi det 

svenska rättsystemet som antyder att arbetskraft inte kan utgöra en tillgång och att arbetskraft 

ska ha en återhållsam påverkan av beskattningen. Å andra sidan antyder utvecklingen i 

OECD:s TPG en mer liberal hållning gällande synen på arbetskraft. Angående de nya TPG är 

det viktigt att komma ihåg att dessa är av deskriptiv natur och inte har någon bindande effekt. 

Korrigeringsregeln bygger dock indirekt på artikel 9 i OECD:s modellavtal och därmed bör 

dess riktlinjer kunna användas för att ge viss ledning om regelns tillämpning.116  

 

Här vill jag igen påminna läsaren om legalitetsprincipens betydelse inom beskattningsrätten. 

Principen kräver att det finns en lagregel för att en viss inkomst ska få beskattas. Detta be-

tyder att utgångspunkten för tolkning av en skatteregel bör vara själva lagtexten och att andra 

källor endast ska användas som ett komplement. Tillämpningen bör även vara förutsägbar och 

logisk utifrån lagtextens formulering vilket medför att andra rättskällor inte kan leda till en 

rättstillämpning mot paragrafens ordalydelse. 

 

Nedan kommer de nya TPG och de sätt som dessa föreslår att arbetskraft kan påverka 

internprissättningen att analyseras. På grund av legalitetsprincipens betydelse kommer 

utgångpunkten för analysen vara den svenska korrigeringsregelns ordalydelse och den bakom-

liggande armlängdsprincipen. Eftersom det är något oklart om de nya TPG föreslår att 

arbetskraft i sig kan utlösa internprissättning så kommer även detta att behandlas nedan.117 I 

analysen kommer jag att visa på ett antal problem som är förenade med frågan om arbetskraft 

ska påverka internprissättningsanalysen. Problematiken kan delas in i fyra olika problem-

områden: (1) avtal, (2) armlängdsprincipen, (3) koherens och (4) reciprocitet inom be-

skattningen.  

 

                                                
116 Se avsnitt 4.2. 
117 Se diskussionen under artikel 1.95 i avsnitt 5 ovan. 
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7.1.1. Avtal 

Enligt korrigeringsregelns ordalydelse krävs det att det föreligger ett avtal för att paragrafen 

ska utlösas. I detta sammanhang vill jag börja med att påminna om att arbetsgivarens 

ledningsrätt enbart gäller inom ramarna för den aktuella anställningen. En arbetsgivare kan 

därmed inte genom användning av sin ledningsrätt tvinga arbetstagare att byta arbetsplats. 

Denna rättighet tillkommer enbart arbetstagare själv. En grundprincip inom avtalsrätten är att 

ett avtal enbart har rättsverkan mellan de två avtalsparterna och inte kan binda tredje man.118 

Det är med andra ord inte möjligt att framtvinga en förflyttning av en arbetstagare genom ett 

avtal mellan två företag. 

 

I Sverige råder det så kallad avtalsfrihet, vilket enligt innebär att alla äger rätten att ingå 

avtal119 med vilka parter de vill och med vilket innehåll de vill.120 Med beaktande av detta 

torde det föreligga ett avtal oavsett om avtalsparterna kan framtvinga dess uppfyllande eller 

inte. Den enda konsekvensen detta får är att det kan leda till avtalsbrott från företagets sida 

om arbetstagaren sedermera bestämde sig för att inte byta arbetsplats. Detta torde vara till-

räckligt då korrigeringsregeln enbart kräver att det ska föreligga ett avtal och inte att man ska 

kunna framtvinga avtalets utförande.  

 

I detta sammanhang vill jag dock uppmärksamma läsaren på en av de mest grundläggande 

principerna inom avtalsrätten, pacta sunt servanda. Denna princip innebär kortfattat att avtal 

ska hållas.121 Att ingå ett avtal där båda parterna från början är medvetna om att de inte kan 

påverka avtalets slutförande saknar den grundläggande förutsättningen – att det ska kunna 

hållas. Det är därmed något osäkert om detta kan betraktas som ett avtal eller inte och om 

rekvisitet kan anses uppfyllt. 

 

Även om detta skulle anses uppfylla rekvisitet på ett avtal så är det inte detta avtal som ger 

upphov till själva förflyttningen av arbetstagaren. I praktiken kommer det vara arbetstagarens 

egna beslut som kommer vara avgörande och därmed dennes beslut som ger upphov till det 

lägre redovisade resultatet i Sverige. Det är med andra ord inte avtalet som har denna 

konsekvens. Av lagparagrafen framgår det tydligt att det ska röra sig om avtalsvillkor mellan 

                                                
118 Ramberg Jan och Ramberg Christina, Allmän avtalsrätt, 8 u., Nordstedts Juridik, Stockholm, 2010, s. 247. 
119 Med undantag för personer som saknar rättshandlingsförmåga. 
120 Ramberg s. 29 f. 
121 Ramberg s. 30. 
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närstående näringsidkare som får till konsekvens att ett lägre resultat redovisas. I detta fall 

kommer det inte vara avtalsvillkoret som ger upphov till det lägre resultatet. På grund av detta 

torde korrigeringsregeln i dess nuvarande lydelse inte kunna tillämpas vid förflyttning av 

arbetskraft.  

 

Detta torde även gälla då förflyttningen innebär en indirekt överföring av know-how eller 

likande rättighet. Utgångspunkten för detta påstående är att det inte får röra sig om ett avtal 

eller en överenskommelse om en förtäckt överföring av know-how. Istället är utgångspunkten 

att det rör sig om närstående företag som vill utnyttja den skicklighet och erfarenhet som 

redan finns i företagsgruppen. Målet med förflyttningen är alltså inte att den ska medföra en 

överföring av know-how, utan det rör sig istället om en förflyttning av en eller flera skickliga 

arbetstagare som indirekt kan innebära en överföring av know-how.  

 

Eftersom syftet är att enbart flytta arbetskraft så leder detta till samma slutsats som ovan; 

detta är förmodligen inget som ens företagen kan avtala om och om de äger denna möjlighet 

så torde det inte avtalet som ger upphov till det lägre redovisade resultatet. Att denna situation 

skulle utlösa internprissättningen torde därmed inte vara förenad med korrigeringsregelns 

ordalydelse. 

 

I de nya TPG anges också att överföring av know-how kan ske genom uthyrning av personal. 

En sådan situation skulle kunna se ut på följande sätt. Företag X hyr ut en arbetstagare till 

företag Y i ett annat land. X fortsätter att betala arbetstagarens lön och Y utger ersättning till 

X som motsvarar X:s kostnader för lön och andra utgifter. Det första som måste utredas i en 

sådan situation är om det i arbetstagarens anställning ingår att kunna bli uthyrd till ett företag 

utomlands. Om detta inte framgår av anställningsavtalet så krävs arbetstagarens tillstånd 

behövs för att en sådan uthyrning ska få ske. Erhålls ett sådant tillstånd så äger arbetsgivaren 

möjligheten att avtala om uthyrning av arbetstagaren. Skulle detta ingå i arbetstagarens an-

ställning så kan arbetsgivaren i teorin genom sin ledningsrätt tvinga arbetstagaren att arbeta 

hos Y under en viss tid.  

 

Om uthyrningsavtalet innebär en indirekt överföring av know-how så skulle detta för-

modligen tas hänsyn till i ett avtal mellan oberoende parter. Uthyrningsavtalet mellan de när-

stående parterna skulle då potentiellt kunna innehålla avtalsvillkor som avviker från vad som 
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skulle ha avtalats mellan oberoende parter. Rekvisitet att det ska finnas ett avtal är med andra 

ord uppfyllt i denna situation. 

 

Till sist föreskriver de nya TPG att armlängdspriset på överförda tillgångar kan påverkas av 

arbetskraft på olika sätt. I en sådan situation finns det ett avtal om försäljning av den aktuella 

tillgången. Detta avtal kan potentiellt innehålla avtalsvillkor som avviker från vad som skulle 

ha avtalats mellan oberoende parter. Rekvisitet är därmed uppfyllt i denna situation.  

 

7.1.2. Armlängdsprincipen 

Ett annat problem som dyker upp är förenlighet med armlängdsprincipen. Lagparagrafens 

utformning har påverkats artikel 9 i de svenska dubbelbeskattningsavtalen och därmed in-

direkt av OECD:s modellavtal och riktlinjer. HFD har i RÅ 1991 ref. 107 uttalat att OECD:s 

riktlinjer kan användas för vägledning vid tolkning av korrigeringsregeln. Detta gäller dock 

endast då den svenska korrigeringsregeln och OECD:s modellavtal och riktlinjer korrespon-

derar. De nya riktlinjerna föreskriver vissa ändringar angående hur ett armlängdspris ska be-

stämmas. I detta avsnitt kommer det analyseras hur ett armlängdspris traditionellt bestäms och 

om den traditionella armlängdsprincipen medger att förflyttning av arbetskraft utlöser intern-

prissättning. Vidare kommer det även diskuteras om de nya riktlinjerna överensstämmer med 

den traditionella armlängdsprincipen, och därmed kan användas för ledning vid tillämpning 

av korrigeringsregeln.122  

 

Huvudprincipen bakom armlängdsprincipen är att priset ska överensstämma med det pris som 

hade avtalats mellan oberoende parter i en liknande situation. För att kunna utreda detta krävs 

det först en kortare analys av vad en förflyttning av en arbetstagare egentligen innebär. Före-

taget äger ingen möjlighet att flytta arbetskraft utan de enskilda individernas tillåtelse.123 Efter 

att en sådan tillåtelse erhållits innebär förflyttningen i praktiken att arbetstagaren säger upp 

sig i det ena företaget och sedan tar anställning i det nya. Det är med andra ord upp till 

arbetstagaren själv att välja att byta anställning och arbetsgivaren har ingen rätt att 

kommendera arbetstagaren.  

 

                                                
122 Se diskussionen under avsnitt 4.2. 
123 Se avsnitt 3.2. 
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På den öppna marknaden är det svårt att tänka sig att en sådan förflyttning av arbetskraft 

skulle utlösa ersättning. Detta kan åskådliggöras med ett exempel. Arbetstagare X avslutar sin 

anställning hos företag B. X tar sedermera anställning hos företag A som är verksam i ett 

annat land. På den okontrollerade marknaden är det mer eller mindre otänkbart att A i denna 

situation skulle utge ersättning till B för att X bytt arbetsplats. Detta oavsett om X är en 

skicklig och erfaren arbetstagare. 

 

Eftersom denna förflyttning inte hade ersatts på den öppna marknaden så innebär detta att det 

inte finns något armlängdspris eller att detta är noll. Internprissättning torde därmed inte 

aktualiseras. Detta faktum har även påpekats av Skatteverket (Cit. SKV) i ett ställnings-

tagande från 2009 där de anför att internprissättning enbart aktualiseras om det av 

omständigheterna framgår att oberoende parter skulle ha utgett ersättning.124 Vidare så 

uppmärksammades detta av ett flertal remissinstanser under diskussionen till det föregående 

förslaget till TPG.125 Här gick bland annat Joseph L. Andrus126 hårt fram då han anförde att 

arbetskraft har slutat ha ett överföringsvärde sedan slaveri blev förbjudet.127 Förflyttning av 

arbetskraft torde därmed inte i sig kunna utlösa internprissättning. 

 

Frågan är om bedömningen blir annorlunda om förflyttningen innebär en överföring av know-

how. Här krävs först en kort reflektion över vad know-how egentligen är och vem den tillhör. 

Som diskuterats ovan så har know-how en vid definition och kan bestå av en mängd olika 

typer av information. I andra änden har vi arbetstagaren så även hen innehar kunskap, inform-

ation och erfarenhet. Arbetstagaren har enligt huvudregeln rätt att använda sig av den kunskap 

denne har erhållit från sina tidigare arbetsgivare och andra erfarenheter. Arbetstagaren och 

företagets know-how kan i vissa situationer bestå av samma information/kunskap. Frågan är 

hur arbetstagarens know-how ska särskiljas från arbetsgivarens know-how. Detta är nöd-

vändigt då det i de nya TPG framgår att know-how definieras som information som ägs av 

företaget. Det är med andra ord enbart företagets know-how som kan utlösa 

internprissättningen enligt de nya riktlinjerna. 

  

                                                
124  Tillämpning av korrigeringsregeln när resultatet av forskning och utveckling utnyttjas av utländska 
koncernbolag, Skatteverkets ställningstagande 2009-03-12, nr 131 250035-09/111, s. 4. 
125 Se Kommentarer till OECDs tidigare utkast av TPG s. 244, 558, 642, och 702. 
126 Andrus är Head of the Transfer Pricing Unit, CTPA, i Frankrike. 
127 Kommentarer till OECDs tidigare utkast av TPG s. 643. 
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Här vill jag uppmärksamma läsaren på att viss information uppenbart tillhör företaget. 

Exempel på detta är kundregister och tillverkningsprocesser, vilka ofta är skyddade av LFH. 

Om det rör sig om skyddad information som överförs genom förflyttning av arbetskraft torde 

det överlåtande företaget behöva lämna sitt medgivande för att delgivande ska få ske. Skulle 

ett sådant medgivande inte ha getts så kan detta innebära skadeståndsskyldighet om arbets-

tagaren yppar informationen. Skulle ett sådant medgivande ges så innebär detta ett aktivt 

handlande för att uppnå en överföring av know-how. Detta förfarande ligger utanför 

diskussionen för detta arbete.  

 

Gällande annan information kan gränsdragningsproblem uppstå. Vi utgår ifrån att syftet med 

förflyttningen är att utnyttja den kunskap och skicklighet som redan finns inom koncernen. I 

en sådan situation består arbetstagarens kunskap av de erfarenheter som denne erhållit från 

tidigare anställningar samt den nuvarande anställningen. Den kunskap som denne erhållit från 

den nuvarande anställningen består med största sannolikhet av information som ägs både av 

företaget och arbetstagaren samtidigt. Om vi återgår till exemplet ovan då X byter arbets-

givare och tänker oss samma scenario, men att arbetstagare X innehar kunskap som denne 

erhållit genom anställningen. Förmodligen skulle det inte heller i denna situation utgå ersätt-

ningen emellan A och B för att X byter arbetsplats. Armlängdspriset torde därmed vara noll 

även när förflyttningen innebär en indirekt överföring av know-how. 

 

Man skulle kunna tänka sig en armlängdsanalys där man istället för att använda förflyttningen 

av arbetskraft som utgångspunkt för jämförbarhetsanalysen, använder sig av den indirekta 

överföringen av know-how som utgångspunkt. En indirekt överföring av know-how skulle i 

teorin kunna utlösa ersättning mellan oberoende parter. Problemet med en sådan tillämpning 

är dock att know-how ofta är inbäddad i andra resurser. Detta innebär att den ofta inte går att 

separera och därefter överföras. Vidare består know-how ofta av tyst kunskap vilket medför 

att den inte kan överföras genom vanliga medium. Detta innebär att det ofta är en nödvändig 

förutsättning att andra resurser överförs för att kunna tillgodogöra någon annan denna know-

how.  

 

I den aktuella situationen torde det röra sig om företags know-how som finns inbäddad i 

arbetstagarnas hjärna varför en förflyttning av dessa är ett nödvändigt steg för att tillgodogöra 

denna kunskap till ett närstående företag. Eftersom denna förflyttning är ett nödvändigt steg 

för att en indirekt överföring ska ske så torde detta steg inte kunna bortses från i armlängds-
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analysen. Denna slutsats medför att vi återkommer till samma slutsats som ovan; att ett 

armlängdspris förmodligen saknas i den aktuella situationen. 

 

Enligt de nya TPG kan en indirekt överföring av know-how även komma till stånd genom en 

uthyrning av personal inom en företagsgrupp. I ett uthyrningsavtal mellan oberoende parter 

kommer hänsyn tas till arbetstagarens skicklighet och om företagets know-how kommer att 

överföras genom uthyrningen vid bestämmandet av priset. Om detta inte tagits hänsyn till vid 

avtalsskrivandet mellan närstående parter bör detta avtal kunna justeras så att det överens-

stämmer med armlängdspriset. Här vill jag också understryka att gränsdragningsproblem 

mellan företagets och arbetstagarens know-how inte uppkommer eftersom priset på tjänsten 

bestäms delvis med beaktande av den skicklighet som arbetstagaren innehar. 

 

Utöver att arbetsgrupper kan påverka internprissättningen som beskrivits ovan så föreskriver 

de nya riktlinjerna att armlängdspriset på andra tillgångar kan påverkas om: (1) det över-

tagande företaget har tillgång till en kvalificerad arbetsgrupp, (2) en arbetsgrupp gör över-

föringen mer effektiv eller (3) om en arbetsgrupp förflyttas tillsammans med tillgången. 

 

Gällande den första situationen då arbetskraft kan påverka armlängdspriset på en överförd 

tillgång kan följande sägas. En viktig del av analysen då armlängdspriset ska bestämmas är att 

hänsyn tas till båda avtalsparternas perspektiv.128 I vissa situationer kan man tänka sig att det 

är en förutsättningen att det övertagande företaget har tillgång till personal med viss kunskap 

för att kunna använda tillgången. Utan tillgång till personal med särskild kunskap skulle 

exempelvis en viss maskin inte kunna användas och därmed vara värdelös. I motsats gäller att 

om företaget har tillgång till skicklig personal så blir tillgången mer värdefull och de kommer 

vara villiga att betala ett högre pris. Jag anser därför att denna del av de nya TPG är förenlig 

med armlängdsprincipen och därmed korrigeringsregeln. 

 

Den andra situationen rör när transaktionen eller en viss tjänst kan tillgodogöras mer effektivt 

tack vare en skicklig arbetsgrupp. Om ett företag kan erbjuda en effektivare överföring eller 

att varor kan produceras i en fortare takt torde detta medföra att företag på den öppna 

marknaden är villiga att betala mer för deras tjänster. Vi kan tänka oss en situation där ett 

företag är intresserad av att köpa en tillgång. Företag X och Y kan erbjuda denna tillgång till 

                                                
128 Se avsnitt 6.1. 
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försäljning. Eftersom X har en skicklig personalstyrka kan X erbjuda en överföring som är 

dubbelt så snabb. Generellt innebär detta att köparen är villig att betala mer för den snabbare 

överföringen. Detta beror dock självklart på de specifika omständigheterna i fallet. Klart är 

dock att armlängdspriset kan påverkas av hur effektivt företaget kan leverera en tjänst varför 

detta torde vara förenligt med korrigeringsregln. 

 

Den sista situationen som föreskrivs i de nya TPG är att arbetskraft kan påverka armlängds-

priset då de flyttas i samband andra tillgångar. Enligt de nya riktlinjerna sker detta enbart i 

situationer så som omstruktureringar och överföring av verksamhet. I artikeln i TPG 

understryks att armlängdspriset kan påverkas både uppåt och neråt beroende på hur arbets-

gruppen påverkar den aktuella situationen. Enligt överlåtelsedirektivet erkänns arbetstagaren 

exempelvis samma villkor som hos sin tidigare arbetsgivare vid övergång av verksamhet.129 

Detta kan i många situationer vara som en belastning för företaget, vilket påverkar priset på 

verksamheten neråt. Det kan också vara positivt för företaget att inte behöva anställa ny 

personal eftersom detta är en kostsam process, vilket kan påverka priset på uppåt. Oberoende 

av de specifika detaljerna i överföringen så står det klart att priset kan påverkas om personal 

förflyttas som en del i förfarandet. 

 

Med beaktande av vad som anförts ovan framstår de nya riktlinjerna förefaller de nya TPG i 

vissa avseenden föreskriva en ny ”armlängdsprincip” som inte överensstämmer med den 

traditionella armlängdsprincipen. Att arbetskraft under vissa omständigheter skulle kunna på-

verka armlängdspriset på andra tillgångar förefaller förvisso korrespondera med armlängds-

principen. Däremot förslaget att ett armlängdspris ska utges bara på grund av förflyttning av 

arbetskraft torde inte vara förenligt med principen. I detta sammanhang kan det nämnas att 

Dahlberg i sin avhandling ställer sig frågande till om riktlinjer som tillkommit efter att 

modellavtalet antagits och som innebär en förändring i sak bör användas för tolkning av de 

nationella reglerna.130 Med hänsyn till detta anser jag att de nya TPG bör användas med 

mycket försiktighet vid tolkning av korrigeringsregeln i den del de rör förflyttning av arbets-

kraft.  

 

                                                
129 Se avsnitt 3.2. 
130 Dahlberg s. 95. 
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7.1.3. Koherens 

Som nämnt tidigare så innebär legalitetsprincipen bland annat att rättstillämpningen bör vara 

förutsägbar. För att uppnå förutsägbarhet bör koherens eftersträvas så långt som möjligt. 

Detta bör för det första eftersträvas inom området för skatterätt. Exempelvis bör ett begrepp 

ha samma betydelse oavsett vilken paragraf inom beskattningsrätten det gäller. Utöver detta 

bör koherens även eftersträvas mellan olika rättsområden eftersom detta skulle leda till ett 

sammanhängande rättsystem. I denna del av analysen kommer jag bortse från det faktum att 

en förflyttning av arbetskraft kan ge upphov till en indirekt överföring av know-how. Istället 

kommer diskussionen fokusera på om en förflyttning av värdet arbetskraft bör påverka skatte-

beräkning vid tillämpning av internprissättningsreglerna. 

 

Gällande koherens inom skatterätten så vill jag uppmärksamma läsaren på RÅ 1998 ref 213 

som kan vara av intresse. I RÅ 1998 ref 213 prövade HFD om en förflyttning av arbetskraft 

inom en internationell koncern kunde utlösa uttagsbeskattning. Omständigheterna i RÅ 1998 

ref 213 är snarlika med den situation som utreds i detta arbete. Det är dock viktigt att notera 

att fallet rörde om ett sådant förfarande kunde medföra uttagsbeskattning och inte internpris-

sättning. Viss ledning kan dock hämtas från resonemanget i rättsfallet. Omständigheterna var 

följande: 

 

Företag X ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden. Förfrågan gällde en över-

föring av delar av en koncernens ledningsfunktioner från det svenska företaget X till ett annat 

företag inom koncernen belagt i London. Överföringen skulle bestå i förflyttning av cirka 100 

personer i ledande befattningar till det brittiska bolaget. X begärde förhandsbesked för att få 

veta om förflyttningen av personalstyrkan skulle medföra uttagsbeskattning.  

 

Skatterättsnämnden konstaterade att företag X inte skulle uttagsbeskattas eftersom personal-

styrkan inte kunde anses utgöra en tillgång som kunde avyttras enligt lagens mening. Detta 

bland annat eftersom det aktuella förfarandet endast skulle innebära att arbetstagare slutar sin 

anställning i det svenska bolaget och erhåller en ny anställning i det brittiska bolaget. 

Nämnden noterade dock att det mervärde som skapades av arbetsgruppen kom att beskattas i 

Storbritannien efter överföringen men underströk att detta inte i sig kunde utgöra en grund för 

uttagsbeskattning. HFD gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden. 
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Fallet rör förvisso uttagsbeskattning vid en koncernintern förflyttning av en arbetskraft men 

har ändå så pass stora likheter med diskussionen i denna uppsats att den bör kunna beaktas. 

Detta menar även Skoog i en artikel från 2000 där hon skriver att principen i RÅ 1998 not. 

213 bör kunna tillämpas på motsvarande sätt i internprissättningssituationer.131 Som argument 

för detta anger hon att syftena bakom de både lagreglerna är detsamma.132 Detta skulle inne-

bära att internprissättning inte utlöses vid en förflyttning av arbetskraft eftersom en arbets-

grupp inte kan jämställas med en tillgång. 

 

Utöver RÅ 1998 not. 213 bör även viss ledning kunna hämtas från HFD:s bedömning i RÅ 

1987 ref 89 I och II. Dessa två mål rörde kapitalvinstberäkning vid försäljning av bostadsrätt 

där säljaren använde sig av en hyresrättslägenhet som dellikvid. Frågan i målet var om värdet 

av hyresrätten skulle medtas vid kapitalvinstberäkningen. Det är allmänt känt att hyresrätter, 

särskilt i storstäderna, har ett stort reellt värde. Däremot saknar de enligt svensk lag ett legalt 

värde. Enligt JB 12:65 får hyresrätter inte överlåtas mot ersättning och om så skulle ske så är 

betalningen ogiltig. I målet konstaterade HFD att denna lagregel får som konsekvens att en 

hyresrätt inte kan åsättas något värde vid en kapitalvinstberäkning. 

 

Denna bedömning kan jämföras med den aktuella situationen där det enligt mänskliga rättig-

heter är förbjudet att handla med människor (arbetskraft). Det är med andra ord inte tillåtet att 

utge ersättning för arbetskraft. Med ett liknande resonemang som ovan så får detta förbud till 

konsekvens att värdet av arbetskraften inte kan beaktas vid tillämpning av internprissättnings-

reglerna. Med utgångspunkt i en eftersträvan mot koherens så talar rättstillämpningen i dessa 

rättsfall för att en förflyttning av arbetskraft inte bör utlösa internprissättning.   

 

Rörande koherens mellan olika rättsområden så kan följande sägas. Individen har en stark 

självbestämmanderätt vad gäller vart denne vill arbeta. Denna finns föreskriven både inom 

området för mänskliga rättigheter och inom arbetsrätten. Vidare så saknar arbetsgivaren 

generellt möjlighet att binda upp en arbetstagare till företaget och kan därmed inte ha något 

bestämmande inflytande över denne utöver inom ramen för själva anställningen. Denna upp-

fattning återspeglas inom immaterialrätten där en arbetsgrupp inte kan betecknas som en 

immateriell tillgång eftersom företaget inte anses kunna äga sin arbetskraft.  

 
                                                
131 Skoog Fredrika, Utflyttning av ett aktiebolags huvudkontor, Skattenytt, 2000, s. 26, s. 268. 
132 Skoog s. 268. 



 46 

Här vill jag även påminna om kopplingen mellan redovisningsrätten och beskattningsrätten. 

Som nämnts tidigare innebär detta bland annat att klassificeringen på de båda områdena ska 

göras lika om inte annat följer av en skatterättslig bestämmelse. Detta är en smidig 

konstruktion då företag slipper upprätta två skilda redovisningar. Om det skatterättsliga syftet 

att säkerställa skatteintäkter inte tillgodoses av den redovisningsrättsliga klassificeringen så 

kan speciella skatterättsliga regler införas för att tillgodose syftet. Inom redovisningsrätten 

klassificeras arbetskraft inte som en tillgång. Det finns inte någon särskild skatterättslig regeln 

om att en annan klassificering ska göras. Detta antyder att lagstiftarna inte haft som syfte att 

göra en annan klassificering gällande arbetskraft inom beskattningsrätten än den som görs 

inom redovisningsrätten. 

 

Uppfattningen inom samtliga dessa rättsområden antyder en stark svensk rättstradition där 

arbetstagare inte anses kunna ägas utav företaget och därmed inte kan jämställas med till-

gångar. Med beaktande av detta kan det konstateras att koherens-argument talar för att arbets-

kraft inte heller inom beskattningen bör likställas med tillgångar. 

 

7.1.4. Reciprocitet inom beskattningen 

I denna del kommer jag fokusera på den problematik som uppstår om arbetskraft skulle jäm-

ställa med tillgångar med beaktande av reciprocitetsprincipen. Reciprocitetsprincipen är 

grundläggande princip inom skatterätten. Denna föreskriver en koppling mellan intäkter och 

utgifter. För att avdrag ska medges för en utgift krävs det att intäkten som motsvaras av denna 

utgör en skattepliktig inkomst (och vice versa).133 Om vi leker med tanken att arbetskraft 

skulle ha ett legalt värde så medför detta att dess värde kan beaktas vid skatteberäkningen. 

När arbetskraft förflyttas så kan denna förflyttning ge upphov till en skattepliktig inkomst hos 

det överlåtande företaget. Med beaktande av reciprocitetsprincipen får detta till konsekvens 

att en avdragsrätt uppkommer hos det övertagande företaget. Om en sådan avdragsrätt inte 

skulle uppstå simultant så föreligger en risk för dubbelbeskattning eftersom värdet endast 

beaktas när det medför en intäkt. 

 

Om det uppstår en kostnad för att införskaffa en arbetsgrupp innebär det även att av-

skrivningar skulle medges om man anser att arbetsgruppen minskar i värde. Vidare skulle en 

                                                
133 Hiort of Ornäs Lena, Skatterätt, Liber, Stockholm, 2013, s 22. 
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direkt avdragsrätt uppkomma om en arbetstagare dör eller får nedsatt arbetsförmåga. Att 

åsätta arbetskraft ett legalt värde och jämföra dem med andra tillgångar kommer med andra 

ord få efterverkningar som kan komma att påverka hela det svenska beskattningssystemet 

likväl som bolagsstrukturer och få andra ekonomiska konsekvenser. Å andra sidan är 

reciprocitetsprincipen inte absolut och det finns undantag där enbart intäkter redovisas utan att 

avdrag medges och vice versa. Mycket talar dock för att arbetskraft inte kan likställas med 

tillgångar. 

 

7.2. Framtiden 

Som framkommit i analysen ovan så torde det inte vara förenligt med svensk rätt och 

korrigeringsregeln att likställa arbetstagare med tillgångar. Det finns dock vissa som 

argumenterar för en internationell utveckling mot en mer liberal rättstillämpning. Markham 

har skrivit en avhandling om internprissättning av immateriella tillgångar 134  där hon 

argumenterar för att en kvalificerad och erfaren arbetsgrupp bör betraktas som en immateriell 

tillgång. Hon menar att anledningen till detta är att ett sådant system är mer i överens-

stämmelse med den moderna ekonomin där företag investerar stora summor för att bibehålla 

och träna sin personal.135 Hon skriver också att stater runt om i världen redan börjat vidga sina 

definitioner av immateriella tillgångar för att anpassa sitt regelsystem till den ekonomiska 

utvecklingen.136 Hon menar vidare att genom att arbetskraft likställs med immateriella till-

gångar så ökar intresset för investeringar i arbetskraft vilket i längden är till nytta för världs-

ekonomin. 

 

I motsats till detta angav ett par av remissinstanserna i sina utlåtanden till det föregående för-

slaget att företag organiserar sin verksamhet på ett specifikt sätt för att utnyttja den kunskap 

och kompetens som redan finns inom företaget. Detta sker exempelvis genom att skicka 

kunnig och erfaren personal till andra företag inom samma koncern. Remissinstanserna menar 

att ett regelsystem där en sådan förflyttning kan utlösa beskattning kommer medföra stora 

ekonomiska nackdelar. Detta skulle utgöra ett hinder för koncernen att använda sina resurser 

                                                
134 Markham Michelle, The transfer pricing of intangibles, Kluwer Law International, Haag, 2005 
135 Markham, The transfer pricing of intangibles, s. 47. 
136 Markham, The transfer pricing of intangibles, s. 45. 
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på det mest företagsekonomiska sättet.137 De menar med andra ord att detta skulle få 

inlåsningseffekter som istället skulle ha en negativ effekt på världsekonomin.   

 

7.3. Avslutande slutsats 

Som framkommit i detta arbete finns det ett flertal olika situationer då arbetskraft potentiellt 

skulle kunna påverka internprissättningen. Dessa kan delas in i tre olika situationer. Den 

första är då det enbart är arbetskraften som förflyttas. För att detta ska utlösa internpris-

sättning krävs i princip att arbetskraft kan likställas med tillgångar. Den andra situationen är 

då förflyttningen av arbetskraft innebär en indirekt överföring av know-how. Detta kan dels 

ske genom en permanent förflyttning av arbetstagare, dels genom uthyrning av personal. Den 

sista situationen då arbetstagare skulle kunna påverka internprissättningen är genom att priset 

på andra överförda tillgångar eller utförandet av tjänster påverkas. 

 

Med hänsyn till diskussionen ovan vill jag påpeka att viss problematik kan uppstå gällande 

bevisningen av att de faktiska omständigheterna föreligger. För att korrigeringsregeln ska 

utlösas krävs det bevisning om att följande omständigheter föreligger: (1) att det finns ett 

avtal med (2) avtalsvillkor som avviker från vad som skulle ha avtalats mellan oberoende 

parter, (3) att det finns en intressegemenskap mellan parterna och (4) att det finns ett samband 

mellan denna intressegemenskap och det avvikande avtalsvillkoret. Bevisbördan för dessa 

omständigheter ligger hos SKV. Med beaktande av de svårigheter och problematik som fram-

kommit i analysen ovan så kommer SKV ha svårt att uppfylla sitt beviskrav då arbetskraft 

förflyttas.  

 

Av analysen framgår att det är sannolikt att arbetskraft inte kan likställas med tillgångar. 

Detta medför att det inte är förenligt med korrigeringsregelns ordalydelse att en förflyttning 

av detta värde skulle utlösa internprissättning. Mycket talar för att samma bedömning kan 

göras då en permanent förflyttning innebär en indirekt överföring av know-how. Det är dock 

viktigt att särskilja mellan situationer då syfte varit att överföra företagets know-how och då 

syftet bara varit att utnyttja sin skickliga arbetskraft. När det gäller uthyrning av personal 

finns det inget som hindrar att en ersättning bör utgå om förflyttningen får till konsekvens att 

know-how tillgodogörs det övertagande företaget. Vidare anser jag att det under vissa 

                                                
137 Se Kommentarer till OECDs tidigare utkast av TPG, s. 127, 175 och 332. 
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omständigheter är rimligt att armlängdspriset på andra tillgångar kan påverkas av en skicklig 

arbetsgrupp. 

 

Med beaktande av det anförda kan det konstateras att tesen att förflyttning av arbetskraft inte 

kan utlösa de svenska internprissättningsreglerna är nästintill helt korrekt. Av vad som 

framkommit är det troligt att en permanent förflyttning av arbetskraft som innebär en indirekt 

överföring av know-how inte kan utlösa internprissättning. Om förflyttningen däremot 

genomförs genom uthyrning av personal och hänsyn inte tagits till en eventuell indirekt 

överföring av know-how eller arbetsgruppens skicklighet vid bestämmandet av priset, så kan 

detta utlösa korrigeringsregelns tillämpning. Slutsatsen blir att arbetskraft förvisso kan 

påverka internprissättningen vid överföring av andra tillgångar, men att en permanent 

förflyttning av arbetskraft inte torde kunna utlösa de svenska internprissättningsreglerna. 
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