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FÖRKORTNINGAR 
 

BEPS  Base Erosion and Profit Shifting 

 

CFC  Controlled Foreign Corporation 

 

HFD  Högsta förvaltningsdomstolen 

 

IL  Inkomstskattelag (SFS 1999:1229) 

 

KL  Kommunalskattelag (SFS 1965:573) 

 

NTPG  Nya TPG (se TPG nedan) 

 

OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och ut-

veckling 

 

RF Kungörelse (SFS 1974:152) om beslutad ny rege-

ringsform 

 

RÅ  Regeringsrättens årsbok 

 

SFL  Skatteförfarandelag (SFS 2011:1244) 

 

SKV  Skatteverket 

 

SN  SkatteNytt 

 

SST  Svensk skattetidning 

 

TPG OECD Transfer Pricing Guidelines for Multina-

tional Enterprises and Tax Administrations 2010 

 

WKTR Wienkonventionen om traktaträtten (SÖ 1975:1) 
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SAMMANFATTNING 
Internprissättning är ett ämne inom den internationella skatterätten som har vuxit 

fram som en av de viktigaste aspekterna i företagens skatteplanering. Detta har 

även lett till att olika staters skattemyndigheter fått upp ögonen för fenomenet. 

Nyligen avslutades ett stort projekt för att skärpa och harmonisera den internat-

ionella skattelagstiftningen, BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), där även 

vissa förändringar kommer ske på internprissättningens område. 

Bland annat kommer kapitel I av Transfer Pricing Guidelines (TPG) att delvis 

skrivas om. Denna omskrivning är tänkt att leda till en hårdare granskning av 

företagen och dess faktiska beteende, med stort fokus på risk och ekonomisk 

substans. På grund av dessa nya regler aktualiseras frågor om bland annat im-

plementering och retroaktivitet. De frågor som jag sökt svaren på är om det krävs 

några implementeringsåtgärder från svensk sida för att reglerna ska tillämpas 

och om från och med när reglerna kan tillämpas. 

Svaren på dessa frågor beror dels på de konstitutionella begränsningar som finns 

i den svenska skatterätten i och med legalitetsprincipen, dels på vilken typ av 

instrument TPG är och även på vad ändringarna innebär. 

Inledningsvis konstaterade jag att TPG är så kallade supplementära tolknings-

medel, precis som exempelvis kommentarerna till modellavtalet. Jag har i upp-

satsen kommit fram till att ändringarna i TPG inte innebär någon materiell änd-

ring av rättsläget. Med bakgrund mot detta, har jag funnit att några konstitution-

ella hinder för att tillämpa reglerna retroaktivt utan föregående implementering 

saknas. 

Slutsatsen är således att ändringarna i kapitel I kan få fullt genomslag redan nu 

och att de kan tillämpas på revisioner som SKV redan inlett. 
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1. INLEDNING 
1.1. Bakgrund 

Internprissättning, eller transfer pricing, kallas det rättsområde inom den inter-

nationella skatterätten som behandlar transaktioner mellan företag inom en så 

kallad ekonomisk intressegemenskap. Företag inom en ekonomisk intressege-

menskap är företag som på ett eller annat sätt kontrolleras av samma personer 

(fortsättningsvis kommer jag att använda begreppet koncern för att beteckna fö-

retag i ekonomisk intressegemenskap1). Transaktioner mellan sådana företag 

kallas kontrollerade transaktioner och ska enligt den internprisrättsliga huvud-

principen ske till "armlängdspriset", vilket i huvudsak innebär att priset skall 

motsvara det pris som skulle ha satts mellan två oberoende företag om de ge-

nomfört samma transaktion.  

Idag finns många multinationella koncerner, med företagsstrukturer som spänner 

över flera olika länder, och det sker mängder av transaktioner mellan företag 

inom en och samma koncern. Vissa uppskattar att uppemot 70 % av all världs-

handel består av just sådana typer av transaktioner.2 Den prissättning som till-

lämpas på dessa transaktioner påverkar resultatet för företagen inblandade i den: 

ett högre pris innebär en högre vinst hos det säljande företaget och en lägre vinst 

hos det köpande företaget; ett lägre pris ger motsatt effekt. I och med att olika 

länder tillämpar olika skattesatser, föreligger här möjlighet för företag att skat-

teplanera. Genom att justera prissättningen, så att företag i högskatteländer får 

låga vinster och företag i lågskatteländer får höga vinster, så påverkas koncer-

nens totala skattebörda. Med tanke på skatteplaneringsmöjligheterna och det 

stora antal kontrollerade transaktioner som sker, är det knappast förvånande att 

just internprissättning seglat upp som ett av de viktigaste områdena inom den 

internationella skatterätten på senare tid.3 

Rättsområdets internationella karaktär kräver att skattemyndigheter i olika län-

der samarbetar och försöker harmonisera lagstiftningen och dess tillämpning, 

                                                 
1 Ordet koncern må ha en annan innebörd i associationsrätten, men i internprissättningen används 

begreppet ofta synonymt med företag som omfattas av internprisrättsliga regler. 
2 Se Sjöblom, s. 353. 
3 Jfr SST 2002:1 s. 63, där en undersökning av EY funnit att internprissättningen var den viktig-

aste frågan i början av 2000-talet och att den ökat i betydelse sedan mitten av 90-talet. Inget tyder 

på att denna utveckling stannat av på senare tid. 



6 

 

både för att förhindra dubbelbeskattning och för att effektivisera kontroll och 

förhindra olaglig (och omoralisk) skatteplanering. Detta har också skett under de 

senaste åren, bland annat under OECD:s ledning. I OECD:s modellskatteavtal 

finns en hel artikel som behandlar just internprissättning (art. 9) och OECD ger 

dessutom ut riktlinjer för tillämpningen av artikeln (Transfer Pricing Guideliens 

for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, härefter förkortat 

TPG), där armlängdsprincipen och olika prissättningsmetoder diskuteras. 

OECD avslutade även nyligen ett stort skatteprojekt, ”Base Erosion and Profit 

Shifting” (härefter förkortat BEPS), som syftade till att utarbeta ett antal åtgärds-

punkter för att motverka skatteflykt. Flera av dessa åtgärdspunkter behandlar just 

internprissättning. Med anledning av detta finns det idag många högst aktuella 

frågor kopplade till BEPS-projektet, bland annat frågor rörande implementering, 

tillämplighet och retroaktivitet, inte minst när det kommer till internprissätt-

ningen. 

Det är med bakgrund av detta som jag skriver detta arbete, som berör just den 

nyss nämnda problematik som BEPS-projektet har gett upphov till. 

1.2. Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att utreda problematiken kopplad till implementering, 

tillämplighet och retroaktivitet i och med ändringarna i kapitel I i TPG till följd 

av BEPS-projektet. Den stora frågan är vilken rättslig betydelse ändringarna av 

kapitlet har och vad det i så fall ger för effekter. Krävs det någon implementering 

av ändringarna i svensk rätt för att de skall kunna tillämpas i svensk rätt? Om 

nej, från och med när kan ändringarna i så fall tillämpas? Är det så att reglerna 

till och med kan tillämpas retroaktivt? 

1.3. Metod och avgränsning 
Framställningen är i huvudsak rättsdogmatisk, då jag söker att fastställa den gäl-

lande rätten med utgångspunkt i rättskällorna. I rent strikt mening innebär rätts-

dogmatisk metod att ledning endast söks i lag, förarbeten, rättspraxis och dokt-

rin.4 Läsaren kommer däremot snart att finna att jag inte har begränsat mig till 

                                                 
4 Jfr Sandgren, s. 43. 
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sådana källor. Eftersom internprissättningen är ett så pass internationellt feno-

men, finns det många internationella källor som har betydelse i svensk rätt, dels 

i form av traktat (dubbelbeskattningsavtal, som i och för sig utgör svensk lag), 

men även i form av rekommendationer, rapporter och andra dokument utgivna 

av OECD. I denna uppsats använder jag mig av en hel del av just sådana doku-

ment, framförallt TPG och de dokument som har producerats i och med BEPS-

projektet. Jag har även använt material från byråer som arbetar med internpris-

sättning. På detta sätt kan framställningen även sägas vara rättsanalytisk. 

Jag kommer att gå igenom TPG, där jag presenterar en översikt av kapitel I-III 

samt kapitel IX, men lämnar de övriga kapitlen därhän. Av utrymmesskäl finns 

inte möjlighet att presentera hela TPG, varför jag valt att fokusera på de kapitel 

som är mest relevanta för att förstå ämnet. I och med att jag undersöker hur 

BEPS-projektet kommer att förändra innehållet i TPG:s första kapitel, behandlar 

jag enbart ändringarna av just detta kapitel, och inte övriga ändringar till följd 

av BEPS-projektet.  

I arbetet har jag använt mig av de lagregler, förarbetsuttalanden och praxis som 

finns på området. Det är dock sparsamt med sådant material, varför jag har haft 

stor nytta av litteratur på området. De två framställningar jag främst använt mig 

av i mitt arbete är Dolda Vinstöverföringar (av Richard Arvidsson) och Global 

Transfer Pricing (av John Hehnshall). Den förra boken är en doktorsavhandling 

som behandlar svenska internprisrättsliga regler och svensk praxis, som förvisso 

är från 1990, men ändock fortfarande aktuell. Den senare boken är skriven av en 

person som vid tidpunkten för författandet var yrkesverksam som skattekonsult 

på Deloitte i Storbritannien och som därför – förutom ren teori – även inkluderat 

en del praktiska erfarenheter i boken. Utöver detta har OECD:s omfattande 

dokumentation på området varit till stor nytta för mitt arbete. 

1.4. Disposition 
Jag har i huvudsak delat upp arbetet i en redogörande och en analytisk del. Upp-

satsen inleds med den redogörande delen, där det efter detta kapitel, följer ett 

allmänt kapitel där jag presenterar några allmänna utgångspunkter. Här behand-

las bland annat legalitetsprincipen i svensk skatterätt och folkrättsliga principer 

kring tolkning och tillämpning av dubbelbeskattningsavtal. I det tredje kapitlet 
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följer en redogörelse av armlängdsprincipen, där både svensk gällande rätt och 

OECD:s regler behandlas. Här finns även en redogörelse för det i Sverige mycket 

viktiga Shell-målet.5 

Därefter följer den analytiska uppsatsdelen. Den inleds med en analys av TPG:s 

ställning i svensk rätt, som i stora delar kommer bygga på en analys av Shell-

målet, men även övrig praxis som rör tolkning av internationella instrument. Se-

dan följer ett avsnitt om implementerings-, och retroaktivitetsfrågor, som består 

av en generell diskussion om dessa aspekter vad avser TPG. Efter detta kapitel 

går jag igenom de nya reglerna i kapitel I av TPG och jämför dessa med de 

gamla. I det efterföljande och sista kapitlet når jag min slutsats, där jag kan kon-

statera hur och när ändringarna kan tillämpas med bakgrund av de tidigare ka-

pitlen. Detta sista avsnitt avslutas med några synpunkter de lege ferenda kring 

dessa frågor. 

  

                                                 
5 Ref. 1991 ref. 107. 
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2. ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER 
2.1. Legalitetsprincipen 

Legalitetsprincipen är en allmän rättssäkerhetsprincip och har i någon mån fun-

nits i svensk skatterätt sedan 1800-talet. Redan i 1809 års regeringsform fanns 

ett föreskriftskrav som innebar att det svenska skatteuttaget skulle bestämmas 

efter beslut av riksdagen. Sedan dess har legalitetsprincipen utvecklats och åter-

finns sedan 1974 i regeringsformen (SFS 1974:152, härefter förkortat RF). Le-

galitetsprincipen är tänkt att tillsäkra förutsebarheten i beskattningen, det vill 

säga att de skattskyldiga rimligen kan förutse vilka skatter och storleken på dessa 

som kan förväntas tas ut. För att tillförsäkra denna rätt till de skattskyldiga, be-

står principen av fyra delar: ett föreskriftskrav, ett analogiförbud, ett retroaktivi-

tetsförbud samt ett bestämdhetskrav. Föreskriftskravet och retroaktivitetsförbu-

det är uttryckligen grundlagsfästa och återfinns i 8 kap. 2-3 §§ respektive 2 kap. 

10 § regeringsformen. Föreskriftskravet innebär att skatt enbart får tas ut med 

stöd av lag. Det är av detta krav som analogiförbudet följer, eftersom en analogi 

innebär en tolkning utöver lagbestämmelsens tillämpningsområde, vilket alltså 

skulle innebära att skatt togs ut utan stöd i lag.6 

Retroaktivitetsförbudet i RF innebär att skatt enbart får tas ut på basis av före-

skrifter som gällde när den skatteutlösande omständigheten inträffade. Detta för-

bud är dock inte helt absolut då det finns några undantag från huvudregeln i 

grundlagsbestämmelsen. Undantagen är när riksdagen anser att det finns sär-

skilda skäl för 1) att ta ut skatt retroaktivt i samband med krig, krigsfara eller 

svår ekonomisk kris samt 2) att ta ut skatt på basis av lag som inte trätt i kraft 

när den skatteutlösande omständigheten inträffade, men att ett förslag om sådant 

skatteuttag hade lämnats till riksdagen innan denna omständighet. 

Noterbart är att det lagfästa retroaktivitetsförbudet i RF reglerar retroaktivitet vid 

nya föreskrifter (det vill säga, med tanke på 8 kap. 2-3 §§ RF, nya lagar). Denna 

uppsats behandlar dock ändringarna i TPG till följd av BEPS-arbetet – och TPG 

är inte att anse som en föreskrift i svensk rätt (se mer nedan i avsnitt 4) – varför 

retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 10 § RF rent formellt inte träffar dessa ändringar. 

Men i och med att retroaktivitetsförbudet utgör en allmän rättssäkerhetsprincip, 

                                                 
6 Hultqvist, s. 15 ff. 
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gör sig samma rättssäkerhetsargument gällande på även på TPG. För att skatt-

skyldiga ska kunna förutse skatteuttaget bör retroaktivitetsförbudet även gälla 

andra rättsliga instrument än föreskrifter. Till vilken grad beror på vilket typ av 

instrument det handlar om. Jag utvecklar retroaktivitetsförbudet i förhållande till 

TPG mer ingående i avsnitt 4.2.2. 

Bestämdhetskravet är inte lagfäst i svensk grundlag. Detta krav innebär att lag-

stiftningen ska vara tillräckligt bestämt utformat, det vill säga att den ska vara 

klar vad gäller tillämpningsområde och innebörd. Anledningen till detta är att en 

alltför obestämd regel – där en mycket stor del av tillämpningen läggs över på 

domstolarna – blir svår att förutse för enskilda.7 

Legalitetsprincipen utgör däremot inget förbud för domstolar att göra tolkningar 

skatteregler, men principen sätter däremot gränserna för hur dessa tolkningar får 

göras. En skattenorm kan vara något öppen i sin utformning för att sedan preci-

seras med hjälp av praxis. Det är emellertid viktigt att domstolarna i sin tillämp-

ning beaktar legalitetsprincipen vid sin tolkning. Om en regel exempelvis skulle 

vara alltför obestämd, bör det således i sådana fall ligga domstolarna nära till 

hands att göra en restriktiv tolkning.8 

2.2. Dubbelbeskattningsavtal 
2.2.1. Inledning 

Sverige har ingått i så kallade dubbelbeskattningsavtal (härefter ”skatteavtal”) 

med ett flertal olika länder. Ett skatteavtal är ett internationellt instrument, där 

två eller fler länder förbinder sig att lösa så kallade dubbelbeskattningssituatio-

ner, vilket är när skatteskyldiga krävs på skatt för samma inkomst i två olika 

länder.9 Dessa avtal behandlas som vanliga folkrättsliga traktat och omfattas av 

samma regler som dessa, däribland Wienkonventionen om traktaträtten (härefter 

förkortat WKTR).10 I Sverige tillämpar vi ett så kallat dualistiskt synsätt på folk-

rätten, vilket innebär att vår interna nationella rätt och den internationella rätten 

utgör två olika rättssystem. För att ett internationellt instrument ska tillämpas av 

                                                 
7 A.a., s. 19 f. 
8 A.a., s. 20. 
9 Dahlberg, s. 250. 
10 Fensby, s. 415 ff. 
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svenska domstolar krävs det att instrumentet införlivas i svensk rätt. Införlivan-

det sker genom att riksdagen antar en införlivandelag, som anger att skatteavtalet 

ska gälla såsom svensk lag. Så länge som avtalet inte har införlivats på detta sätt, 

är svenska domstolar förhindrade från att tillämpa avtalsbestämmelserna och en 

risk föreligger således för att Sverige begår ett traktatsbrott. Det är därför viktigt 

att Sverige antar dessa lagar i tid, för att undvika att bryta mot folkrätten.11 

Huvudprincipen för skatteavtal i svensk rätt är att de endast kan inskränka det 

svenska skatteanspråket. Denna princip brukar kallas ”den gyllene regeln” och 

innebär att Sverige aldrig kan få ett utvidgat skatteanspråk i och med skatteavta-

let. Rent praktiskt innebär detta att man vid fastställandet av det svenska beskatt-

ningsanspråket i internationella situationer, först måste fastställa det svenska in-

ternrättsliga anspråket och därför utreda huruvida ett skatteavtal är aktuellt och 

om det begränsar Sveriges anspråk. Att enbart se till dubbelbeskattningsavtalet 

kan ge felaktiga resultat, eftersom det finns situationer där Sverige tillerkänns 

beskattningsrätt genom avtalet, men där svensk intern lagstiftning inte tillerkän-

ner Sverige någon beskattningsrätt, varför någon skatt inte ska utgå.12 

I och med att ett skatteavtal har implementerats i svensk rätt, uppkommer en 

fråga om vilka regler som ska tillämpas i de fall det uppstår regelkollisioner mel-

lan svenska interna regler och avtalsbestämmelser. HFD har prövat denna fråga 

i två fall, där domstolen dessutom kommit till olika slutsatser. I det första fallet13 

var det fråga om en kollision mellan det schweiziska skatteavtalet och de så kal-

lade CFC-reglerna (39 a kap. inkomstskattelagen (SFS 1999:1229), härefter för-

kortat IL). HFD uttalar där att ett skatteavtal är svensk lag och inte har någon 

särställning. Om två lagar krockar, skall således vanliga principer om regelkol-

lision, det vill säga lex specialis och lex posterior, tillämpas enligt HFD, Dom-

stolen berörde även den gyllene regeln och uttalade att även om avtalet enbart 

kan inskränka skatteanspråket, är detta i sig inget hinder mot att Sverige utvidgar 

sitt skatteanspråk vidare än vad skatteavtalet medger genom senare lagstiftning. 

                                                 
11 Dahlberg, s. 249. 
12 A.a., s. 258. 
13 RÅ 2008 ref. 24. 
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I det andra fallet14 gick dock domstolen ifrån denna bedömning och menade att 

omständigheterna i det tidigare fallet var ”särpräglade”, i och med att HFD i RÅ 

2008 ref. 24 ansåg att lagstiftaren gett uttryck för att reglerna skulle tillämpas på 

detta sätt. Om lagstiftaren inte kan anses ha avsett att svenska reglerna ska till-

lämpas före skatteavtalsbestämmelser, ska däremot avtalet gälla framför svensk 

rätt i den mån den inskränker den svenska rätten. Som utgångspunkt ska alltså 

bestämmelserna i skatteavtalet ges företräde i de fall det uppstår regelkollisioner. 

2.2.2. Tolkning av dubbelbeskattningsavtal 
På grund av att skatteavtal utgör folkrättsliga traktat, äger WKTR tillämpning 

och således ska WKTR:s tolkningsregler tillämpas vid tolkning av avtalen. 

WKTR:s regler rör dock främst tolkningen av avtalet staterna emellan, och be-

handlar inte specifikt tolkningen mellan staten och enskilda15, men de principer 

som WKTR ger uttryck för bör kunna användas även i sådana situationer.16 Hu-

vudprincipen för tolkningen är enligt art. 31 WKTR att en traktat ska tolkas i 

enlighet med den ”gängse meningen”. För att utröna den gängse meningen kan 

man använda avtalstext, ingress och bilagor som följer av avtalet samt även ef-

terföljande överenskommelser och praxis mellan parterna (art. 31 WKTR).17 

HFD har flera gånger använt sig av dessa tolkningsverktyg.18 

De svenska skatteavtalen brukar ofta följa OECD:s modellavtal19. För att under-

lätta tolkningen av modellavtalets regler ger OECD ut kommentarer till varje 

artikel. I och med att de svenska avtalen i regel följer modellavtalet, uppstår då 

frågan om dessa kommentarer kan användas såsom tolkningsmedel för att fast-

ställa den gängse meningen – och väldigt ofta är så även fallet.20 När Sverige har 

ingått i ett skatteavtal med en annan OECD-stat, och modellavtalet varit utgångs-

punkten i förhandlingarna, bör det vara oproblematiskt att använda både modell-

avtalet och kommentarerna som vägledning för att fastställa den gängse me-

ningen, så länge som det inte av omständigheterna framgår att kommentarerna 

                                                 
14 RÅ 2010 ref. 112. 
15 Se prop. 1992/93:177, s. 51. 
16 Se RÅ 1996 ref. 84. Det finns dock avvikande uppfattning i doktrin hur man ska se på WKTR 

i relation till exempelvis modellavtalen och dess kommentarer, se Bjuvberg I s. 111 ff. 
17 Dahlberg, s. 252. 
18 Se t.ex. RÅ 1987 ref. 162 (terminologi) och RÅ 1996 ref. 84 (överenskommelser och praxis). 
19 För 2014 års version av modellavtalet, se http://www.oecd.org/ctp/treaties/2014-model-tax-

convention-articles.pdf (hämtad 2015-12-10). 
20 Dahlberg, s. 254 f. 

http://www.oecd.org/ctp/treaties/2014-model-tax-convention-articles.pdf
http://www.oecd.org/ctp/treaties/2014-model-tax-convention-articles.pdf
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inte utgör en gemensam partsvilja, vilket kan vara fallet om Sverige eller mot-

parten reserverat sig mot kommentaren på något sätt.21 Det blir däremot lite mer 

problematiskt när det inte rör sig om två OECD-stater, varför en försiktigare be-

dömning bör göras i dessa fall. Så länge som modellavtalets lösning, och dess 

kommentarer, är internationellt vedertagna och staterna uttryckt att kommenta-

rerna bör tillmätas betydelse vid tillämpningen, bör dock modellavtalet och dess 

kommentarer kunna användas även i detta fall.22 

Vad gäller just internprissättningen, finns det även ett ytterligare dokument som 

är till vägledning för tillämpningen av internprissättningsartikeln i art. 9 i mo-

dellavtalet (TPG). Jag kommer dock återkomma till detta senare i denna uppsats. 

2.2.3. Ändring av dubbelbeskattningsavtal 
En ändring av ett skatteavtal ska ske på samma sätt som ingåendet av avtalet (jfr 

art. 39 WKTR), varför även varje avtalsändring också kräver en lagändring.23 

Det bör dock finnas utrymme att tolka de aktuella avtalsbestämmelserna an-

norlunda, utan att någon föregående avtals- och/eller lagändring kommit till 

stånd, och således ge avtalet ny innebörd. Enligt WKTR art. 31(3)a-b WKTR 

kan efterföljande överenskommelser och praxis mellan parterna rörande trakta-

tens tolkning tillämpas. Frågan är dock i vilken utsträckning detta kan ske. Det 

finns här två synsätt: statiskt och dynamisk tolkning.24 

En statisk tolkning innebär att ett skatteavtal ska tolkas mot bakgrund av den 

lydelse och partsvilja som förelåg när avtalet ingicks, vilket alltså inte tillåter att 

avtalet tolkas på ett annorlunda sätt än hur avtalet tolkades vid ingåendet. Detta 

innebär att en tidigare tolkning inte kan ändras. Om man istället tillämpar det 

dynamiska synsättet, så kan senare praxis och överenskommelser ändra tolk-

ningen av avtalet, även i strid mot tidigare tolkningar och vad som tidigare an-

setts vara den gängse meningen.25 

                                                 
21 HFD har löst tolkningsfrågor på detta sätt ibland annat RÅ 1987 ref. 158, RÅ 1991 not. 228 

samt RÅ 1996 ref. 84. Se här även Bjuvberg II, s. 427. 
22 Jfr RÅ 1995 not. 68.  
23 Se även Fensby, s. 415 ff. 
24 Bjuvberg II, s. 436. 
25 Bjuvberg II, s. 438.  
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Vid en statisk tolkning kan senare överenskommelser och praxis enbart nyttjas 

för att unifiera de tolkningar och den praxis som utvecklats på basis av gängse 

meningen vid införandet. Bland annat Bjuvberg är en anhängare av detta syn-

sätt.26 Det finns visserligen demokratiska problem med att tillåta att en överens-

kommelse mellan stater få utslag i praxis utan att passera den lagstiftande för-

samlingen. Detta argument till trots, så tycker jag att det statiska synsättet riske-

rar att bli alltför statiskt. 

Problemet med det statiska synsättet gör sig tydligast gällande när kommenta-

rerna till OECD:s modellavtal används vid tolkningen av ett skatteavtal. Det kan 

då uppstå situationer, där två likalydande avtal måste tolkas annorlunda för att 

de ingåtts vid två olika tidpunkter, på grund av att modellavtalet ändrats däre-

mellan – trots att båda parterna uttryckt att avtalet skulle följa modellavtalet och 

dess kommentarer. Detta kan leda till orimliga resultat, där skattskyldiga bes-

kattas olika enkom beroende på vilket andra land som är involverat. 

För att undvika sådana situationer bör en ändring av kommentarerna, som inne-

bär mer än en kodifiering, således få genomslag i den interna rätten enligt den 

dynamiska metoden. I svensk praxis poängteras också att senare överenskom-

melser och praxis kan ha betydelse för tolkningen av dubbelbeskattningsavtal.27 

Hultqvist och Wiman har också framfört åsikter om att ändringar av kommenta-

ren bör få genomslag direkt, så länge som ändringarna håller sig inom ramen för 

ordalydelsen.28 Även OECD påpekar att ändringar i kommentaren bör få genom-

slag i intern rätt.29 

Det är också värt att hålla i minnet att de ovan nämnda kommentarerna enbart 

utgör tolkningsmaterial och står således rent hierarkiskt under både avtals- och 

lagtext. Avtalstexten är vidare även formellt bunden av grundlagens legalitets-

princip i och med att även avtalet utgör svensk lag. Legalitetsprincipen kräver ju 

att skatt utgår på basis av lagstiftning och en tolkning kan därför aldrig gå utöver 

                                                 
26 A.a., s. 442. 
27 Se RÅ 1996 ref. 84, som hänvisar till reglerna i art 31(3) WKTR. Om dessa regler, se avsnitt 

2.2.2 ovan). 
28 Hultqvist & Wiman, s. 320. 
29 Se Bjuvberg II, s. 437 med noter. 



15 

 

den aktuella avtals-/lagtexten. Kommentarer som förespråkar en sådan tillämp-

ning kan alltså inte tillmätas någon betydelse, utan tolkningen måste fortfarande 

hållas inom ramen för ordalydelsen.  
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3. ARMLÄNGDSPRINCIPEN 
3.1. Allmänt 

Internprissättning handlar, som tidigare nämnts, om prissättning av kontrollerade 

transaktioner, där koncerner med en oriktig prissättning kan påverka sin totala 

skattebörda. Genom att se till att ett korrekt internpris sätts på transaktionerna 

kan skattemyndigheterna se till att motverka skatteflykt. I det fall olika länders 

skattemyndigheter och domstolar har olika uppfattningar om hur rätt internpris 

ska beräknas uppstår en uppenbar risk för dubbelbeskattning. Icke-harmonise-

rade internprisrättsliga regler kan således ge upphov till två stycken oönskade 

effekter. 

Den stora frågan blir därför hur internpriset skall bestämmas för att undvika 

dessa effekter. Det finns olika principer som kan användas för att bestämma in-

ternpriserna. I Sverige styrs internprissättningen av armlängdsprincipen, som 

även tillämpas av hela OECD och av många andra länder. Armlängdsprincipen 

innebär kort sagt att internpriset skall motsvara det pris som två oberoende före-

tag skulle ha avtalat om i det fall de skulle ha ingått i samma transaktion.30 

Armlängdsprincipen bygger på en jämförelse mellan olika transaktioner: å ena 

sidan kontrollerade transaktioner och å andra sidan transaktioner mellan av 

varandra oberoende företag (okontrollerade transaktioner). Denna jämförelse är 

den viktigaste byggstenen i armlängdsprincipen, och vid en tillräckligt bra jäm-

förelse kan priset ”kopieras” rakt av på den kontrollerade transaktionen. 

3.1.1. Kritik och andra metoder 

Armlängdsprincipen är emellertid inte problemfri. På grund av att armlängdspri-

set huvudsakligen bygger på en jämförelse mellan olika transaktioner, är det ett 

uppenbart problem vid tillämpningen av principen när jämförbara transaktioner 

saknas, vilket till exempel kan vara fallet vid transaktioner av unika varor eller 

när den kontrollerade transaktionen är en transaktion som mycket sällan skulle 

ingås mellan två oberoende företag.31 Ett ytterligare problem är att det kan vara 

                                                 
30 Se Henshall, s. 12. 
31 Se även a.a., s. 14. 
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svårt att hitta relevant information för att avgöra om två transaktioner är jämför-

bara eller inte, till exempel för att sådan information inte är offentlig.32 Trots 

dessa problem anser OECD att principen är den bästa för att få den bästa upp-

skattningen av hur oberoende parter skulle ha agerat, och även om principen kan 

vara svår att tillämpa praktiskt, så anser OECD att resultatet ofta blir en lösning 

som är godtagbar både för de skattskyldiga och skattemyndigheterna.33 

En annan tänkbar metod som brukar föreslås är "formulary apportionment", där 

tanken är att en viss formel baserat på utvalda nyckeltal skall styra hur stor del 

av vinsterna (eller förlusterna) som skall hamna i de länder där företagen har sin 

verksamhet. Denna metod har dock hittills blivit förkastad av många stater idag, 

inklusive OECD-staterna, bland annat för att den är för svår att koordinera mel-

lan olika länder: alla länder skulle vilja ha en formel som gynnar det egna landet, 

varför det skulle vara svårt att nå konsensus länderna emellan. Denna oenighet 

skulle öka risken för dubbelbeskattning i och med att olika länder troligtvis 

skulle tillämpa olika formler. Detta problem existerar inte i samma utsträckning 

med armlängdsprincipen, som är något friare i sin utformning.34 OECD har där-

för räknat bort formulary apportionment, tillsammans med andra tänkbara me-

toder, till förmån för armlängdsprincipen.35 

3.2. Svensk intern rätt 
3.2.1. Korrigeringsregeln 

I svensk intern rätt kommer armlängdsprincipen till uttryck i 14 kap. 19-20 §§ 

IL. Regleringen som återfinns här kallas vanligtvis för korrigeringsregeln och 

ger SKV rätt att korrigera ett företags resultat om det blivit lägre till följd av att 

avtalsvillkor med ett företag i samma ekonomiska intressegemenskap avvikit 

från vad som skulle ha avtalats mellan oberoende företag. Är regeln tillämplig, 

får alltså SKV, genom en upptaxering, beskatta företag som om avtalsvillkoret 

inte avvikit eller, med andra ord, som om avtalet varit armlängdsmässigt. Som 

huvudregel har korrigeringsregel företräde framför andra regler vid internation-

ella förhållanden i det fall det skulle uppstå en regelkollision.36 

                                                 
32 Art. 1.13 TPG. 
33 Art. 1.14 TPG. 
34 Se Henshall, s. 21 f samt art. 1.19 ff TPG. 
35 Art. 1.32 TPG. 
36 RÅ 2004 ref. 13. 
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En variant av regeln har funnits sedan 1928 och har justerats vid upprepade till-

fällen och har alltid haft en internationell karaktär. 1965 ändrades regeln för att 

på ett bättre sätt stämma överens med Sveriges olika skatteavtal och har i stort 

sett haft samma lydelse sedan dess.37 

Regeln har ett flertal rekvisit som ska vara uppfyllda för att den skall vara till-

lämplig. Det skall nämligen vara fråga om ett (1) avtalsförhållande; parterna 

måste vara i en (2) ekonomisk intressegemenskap; det krävs att det finns ett (3) 

avtalsvillkor som avviker från vad som skulle ha avtalats mellan två sinsemellan 

oberoende parter och att det avviker på grund av intressegemenskapen villkoret 

avviker; det avvikande avtalsvillkoret måste ha inneburit en (4) inkomsteffekt, 

det vill säga att avtalsvillkoret inneburit att ett företag fått högre vinst och det 

andra en lägre vinst än vad de annars skulle ha fått; slutligen krävs det även att 

det företag som fått en högre vinst (5) inte är skattskyldigt i Sverige för den vins-

ten. 

Rekvisiten ovan ger olika konsekvenser för regelns tillämpning. I och med att 

det krävs att det föreligger ett avtalsförhållande, och att det för ett avtalsförhål-

lande krävs två olika rättssubjekt38, blir regeln således inte tillämplig när det 

kommer till transaktioner mellan ett företag och ett fast driftställe tillhörande 

företaget, eftersom de fortfarande utgör samma rättssubjekt och således inte kan 

ingå i avtal med varandra.39 

Nästa förutsättning är att det skall föreligga en ekonomisk intressegemenskap 

mellan de aktuella parterna och att det är på grund av denna som avtalsvillkoret 

avviker från det normala. I 14 kap. 20 § IL definieras ekonomisk intressegemen-

skap i två punkter. En ekonomisk intressegemenskap mellan två företag förelig-

ger om ett företag deltar i ledningen eller övervakningen av det andra företaget, 

om ett företag äger en del av det andra företaget, eller om samma personer är 

involverade i ledningen eller övervakningen av, eller äger kapital i, båda företa-

                                                 
37 Prop. 1965:126 s. 57. För mer om regelns utveckling under 1900-talet, se Arvidsson, s. 75 ff. 
38 Ramberg & Ramberg, s. 45. 
39 Se Dahlberg, s. 177 f och Arvidsson, s. 121 och s. 131 f. 
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gen. Vidare finns i 14 kap. 19 § 2 p. IL en bevisregel, som innebär att Skattever-

ket enbart behöver göra det sannolikt att det föreligger en ekonomisk intressege-

menskap för att de skall uppfylla sin bevisbörda i detta avseende. 

De nästkommande rekvisiten som ska vara uppfyllda är prisavvikelsen och in-

komsteffekten. Det presumeras att prisavvikelsen – om en sådan kan konstateras 

– har skett på grund av intressegemenskapen enligt 14 kap. 19 § 3 p. IL. Det 

behöver dock inte alltid vara så. Ibland kan en prisavvikelse ha affärsmässiga 

skäl. Vidare krävs det även en konstaterad inkomsteffekt – om prisavvikelsen 

faktiskt inte ger någon inkomsteffekt för företagen, kan korrigeringsregeln inte 

tillämpas. 

För att korrigeringsregeln ska vara tillämplig krävs det dessutom att motparten i 

transaktionen inte skall beskattas för sitt resultat i Sverige – skulle motparten 

beskattas för det ökade resultatet i Sverige tillämpas inte regeln, vilket skulle 

kunna vara fallet om transaktionen har ett samband med ett fast driftställe i Sve-

rige eller om motparten är en svensk juridisk person. 

Det är SKV som har bevisbördan för att en felaktig prissättning skett.40  För att 

avgöra huruvida ett felaktigt pris har sats, måste man dock ha ett sätt att räkna ut 

det korrekta priset. Någon vägledning för att bestämma detta finns inte i IL eller 

någon annan svensk lagstiftning, men det finns viss praxis på området, varav det 

viktigaste rättsfallet är det så kallade ”Shell-målet”. 

3.2.2. Shell-målet41 
Shell-målet är ett rättsfall som behandlar en taxering av bensinföretaget Shell. 

Shell bedrev verksamhet genom hela varukedjan, det vill säga från upptagande 

av råolja till försäljning av bensin till slutkonsument, genom olika dotterbolag. I 

det aktuella fallet hade Shells svenska operativa bolag, ”Svenska Shell”, köpt 

råolja av Shell International Petroleum Company Ltd, ”SIPC”. Enligt SKV hade 

råoljan mellan 1976 och 1981 köpts till ett pris som översteg armlängdspriset, 

varför de yrkade på en uppräkning av Svenska Shells vinst med mellanskillnaden 

                                                 
40 Prop. 2005/06:169 s. 102. 
41 RÅ 1991 ref. 107. 
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mellan överpriset och armlängdspriset i enlighet med korrigeringsregeln (på den 

tiden 43 § 1 mom. KL). 

HFD gör i rättsfallet ett flertal intressanta principuttalanden. Först inleder HFD 

med att konstatera att korrigeringsregeln inte bör tolkas så att regeln innebär att 

varje transaktion måste prissättas separat. En sådan tolkning skulle enligt HFD 

strida mot syftet med regleringen. Istället bör man, i varje fall när det är fråga 

om fortlöpande affärsförbindelser, bedöma de ”långsiktiga effekterna av de 

grunder och metoder för prissättningen som tillämpats under den period som är 

föremål för bedömning” och att eventuella prisavvikelser över och under arm-

längdspriset bör kunna ”kvittas mot varandra” under ett beskattningsår. HFD 

skriver vidare att principen om beskattningsårets slutenhet fortfarande gäller, 

men skriver också att det i vissa fall kan vara motiverat att kvitta prisavvikelser 

över flera år – men att detta får avgöras från fall till fall. 

Vidare diskuterar HFD begreppet inkomsteffekt i domen och slår fast att det 

krävs att avtalsavvikelsen får en inkomsteffekt för att korrigeringsregeln skall 

kunna tillämpas och att detta innebär att en helhetssyn måste anläggas, där bland 

annat affärsmässiga skäl måste beaktas. Som exempel ges en differentierad pris-

sättningsstrategi, där lägre priser kan vara ett i en strategi som sammantaget kan 

öka företagets vinster. 

Därefter går HFD in på den viktiga frågan om betydelsen av OECD:s riktlinjer 

på området.42 Domstolen skriver härvidlag att korrigeringsregeln är en internat-

ionellt vedertagen regel och att den återfinns i flera dubbelbeskattningsavtal och 

förekommer i OECD:s modellavtal. HFD konstaterar att TPG är framtaget på 

grund av risken för dubbelbeskattning i det fall olika skattemyndigheter tilläm-

par dessa regler annorlunda och att TPG därför kan vara en ”god och välbalan-

serad belysning av problematiken” och att den ”i relevanta delar [kan] tjäna till 

ledning vid tillämpningen” av korrigeringsregeln, även om TPG inte utgör något 

bindande dokument. HFD slår därmed alltså fast att TPG har ett visst rättskälle-

värde i svensk rätt. Domstolen löser sedan målet genom att tillämpa just TPG 

                                                 
42 Riktlinjerna hette på denna tid ”Transfer Pricing and Multinational Enterprises” och var en 

rapport från OECD från år 1979. De är dock jämförbara med dagens TPG varför jag använder 

denna förkortning även här. 
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vid fastställandet av armlängdspriset och hänvisar till TPG löpande i domskälen. 

Att TPG numera har stor betydelse för internprissättningen i svensk intern rätt 

torde knappast vara ett kontroversiellt ställningstagande.43 

3.3. OECD:s modellavtal 
I OECD:s modellavtal behandlas armlängdsprincipen i art. 9.1. Artikelns ut-

formning stämmer i huvudsak överens med den svenska korrigeringsregeln med 

undantag för några mindre skillnader. Precis som korrigeringsregeln, anger mo-

dellavtalets bestämmelse att ett resultat får justeras upp om två företag i intres-

segemenskap avvikit från armlängdsprincipen. 

I avtalstexten, som är på engelska, står det inget om att det krävs ett ”avtalsför-

hållande” för att regeln skall vara tillämplig. Den använda formuleringen är istäl-

let om ”conditions are made or imposed between the two enterprises”, där ordet 

conditions troligen inte bara inbegriper avtalsförhållanden utan har en större 

syftning (det kan även åsyfta ”affärsförhållandet”). Av denna anledning torde 

inte det finnas något kriterium för att företagen skall vara enskilda rättssubjekt 

för att modellavtalsregeln skall vara tillämplig.44 Men i och med att skatteavtalet 

inte kan utvidga det svenska skatteanspråket45, är det för svenskt vidkommande 

inte av någon större betydelse om avtalets regler har ett vidare tillämpningsom-

råde, ty den snävare svenska bestämmelsen kommer sätta gränserna i sådant fall. 

I OECD:s kommentar till art. 9 nämns att TPG innehåller vägledande regler för 

tillämpningen av artikeln.46 Något ytterligare om tillämpningen av artikel 9, eller 

om internprissättning i allmänhet, saknas dock i kommentaren. 

3.4. Transfer Pricing Guidelines 
3.4.1. Jämförbarhet 

Armlängdsprincipen i allmänhet behandlas i det första kapitlet av TPG, där stor 

betoning ligger på begreppet jämförbarhet. Prissättningen enligt armlängdsprin-

cipen bygger ju på att kontrollerade transaktioner jämförs med okontrollerade 

sådana och jämförbarheten har därför kallats för hjärtat av internprissättningen.47 

                                                 
43 Jfr Dahlberg, s. 179. SKV är också av åsikten att TPG i stor utsträckning kan användas för 

vägledning vid bestämmandet av internpriset, se Skatteverkets handledning s. 1473. 
44 Se Arvidsson, s. 178. 
45 Se avsnitt 2.2.1. 
46 OECD:s kommentar till modellavtalet, art. 9, p. 1. 
47 Henshall, s. 17. 
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Att två transaktioner är jämförbara innebär att det inte ska finnas några ekono-

miskt relevanta skillnader mellan dem, eller att justeringar kan göras för att eli-

minera effekterna av de skillnader som finns.48 

Okontrollerade transaktioner kan delas upp i två olika typer, interna och externa 

okontrollerade transaktioner. Interna transaktioner avser sådana transaktioner 

som sker mellan ett företag inom koncernen och ett oberoende företag, medan 

externa avser transaktioner mellan två oberoende transaktioner.49 

När jämförbara transaktionerna identifierats, kan ett armlängdsmässigt pris be-

stämmas genom att ta ledning från dessa. Hur detta mer exakt sker beror på vil-

ken prismetod som tillämpas (se nedan avsnitt 3.5). Vid marknadsprismetoden 

studeras till exempel vilket pris som har satts i de jämförbara transaktionerna, 

medan det i kostnadsplusmetoden studeras vilka kostnader säljarsidan i transakt-

ionerna har och hur de relaterar till prissättningen.50  

3.4.1.1. De fem jämförbarhetsfaktorerna 
I TPG listas fem nyckelfaktorer för att avgöra huruvida transaktioner är jämför-

bara eller inte: 1) transaktionsobjektets egenskaper, 2) de utförda funktionerna 

(funktionsanalys), 3) avtalsvillkoren, 4) parternas ekonomiska förhållanden samt 

5) parternas affärsstrategi.51 De flesta av de ovan nämnda punkter behöver inte 

några närmre förklaringar, varför jag för fördjupning hänvisar till TPG.52 

Funktionsanalysen kräver dock en lite mer ingående utläggning. Tanken är att 

den funktion som varje part utför ska klarläggas. Med ordet funktion inbegrips 

vad varje part faktiskt gör, vilka tillgångar som parterna använder och vilka ris-

ker som parterna åtar sig vid utförandet av funktionerna.53 Tanken är att ju större 

funktion en part åtar sig, desto större del av vinsten (eller förlusten) bör hamnar 

i detta företag.54 Det är dock viktigt att notera att det inte handlar om kvantiteten 

                                                 
48 Art. 1.33 TPG. 
49 TPG s. 24. 
50 Se avsnitt 3.5 nedan. 
51 Art. 1.36 TPG. 
52 Se art. 1.39 ff TPG för punkt 1), art. 1.52 ff TPG för punkt 3), art. 1.55 ff TPG för punkt 4) 

och art. 1.59 ff TPG för punkt 5).  
53 Art. 1.42 TPG. 
54 Art. 1.47 TPG. 
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i detta hänseende, utan det viktiga är den ekonomiska relevansen av de funkt-

ioner som utförs som är av betydelse.55 För att två transaktioner ska vara jämför-

bara, krävs att funktionsuppdelningen – enligt funktionsanalysen – också är jäm-

förbara.56 

Utgångspunkten vid utförandet av analysen är vad parterna avtalat om. Det är 

dock inte alltid som kontrakten speglar den ekonomiska verkligheten. TPG po-

ängterar därför att det bästa beviset för funktionsanalysen är parternas faktiska 

beteende, eftersom det bör spegla var funktionerna egentligen ligger.57 När man 

har identifierat den faktiska funktionsuppdelningen, bör de armlängdsmässiga 

konsekvenserna av detta analyseras – om en part exempelvis har en högre faktisk 

risk jämfört med vad som har avtalats, tyder det på att denna part bör få en större 

avkastning.58 

3.4.1.2. Andra faktorer som påverkar prissättningen 

3.4.1.2.1. Erkännande av transaktionen 
Förutom jämförbarhetsfaktorerna, tar TPG upp ytterligare några faktorer som 

kan påverka tillämpningen av armlängdsprincipen.  

Inledningsvis framhålls att skattemyndigheterna som huvudregel skall godta den 

valda transaktionsformen (det vill säga, att om ett företag betecknar en transakt-

ion som ett lån, skall även skattemyndigheterna bedöma transaktionen som om 

det är ett lån) och även tillämpa samma prismetod som företaget har valt att göra 

(såvida den har använts korrekt).59 Det finns dock undantagssituationer när av-

steg från detta kan göras. Det första är när avtalet i sig pekar på att den valda 

transaktionsformen är felaktig, och det andra är när avtalet i sig stämmer överens 

– men där parternas agerande talar för något annat. Om någon av dessa två situ-

ationer föreligger, får avtalets karaktäriseras om så att det på ett adekvat sätt 

speglar verkligheten. Detta kan exempelvis ske genom att vissa avtalsvillkor kan 

                                                 
55 Art. 1.43 TPG. Se även art. 1.51 TPG. 
56 Art. 1.45 TPG. 
57 Art. 1.48 TPG. 
58 Art. 1.49 TPG. 
59 Art. 1.64 TPG. 
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bortses ifrån eller justeras, så att det speglar vad två oberoende företag hade av-

talat i samma situation.60 

3.4.1.2.2. Övriga faktorer 
Det påpekas även att armlängdsprincipen inte innebär något förbud mot att en-

skilda företag går med förlust och att en förlust alltså inte automatiskt bör inne-

bära en felaktig prissättning. Oberoende företag skulle emellertid inte acceptera 

att förluster över en tid – i sådant fall skulle de nämligen läggas ner eller försättas 

i konkurs. Om ett företag inom en koncern ständigt gör förlust kan detta således 

indikera en felaktig prissättning – men om förlusterna inträffar under en begrän-

sad tidsperiod kan de dock vara godtagbara, till exempel om de skulle bero på 

en affärsstrategi (till exempel kan företag välja att ha låga priser, och således 

vara olönsamma, för att penetrera en marknad).61 

Ytterligare en faktor som framhålls i TPG att beakta är olika lagar och regler, 

som kan påverka armlängdspriset. Det kan vara priskontroller, punktskatter och 

andra avgifter som gör att prissättningen påverkas. Ofta drabbar sådana åtgärder 

enbart slutkonsumenten genom att till exempel en punktskatt läggs på priset i det 

sista ledet, men det kan även påverka prissättningen i tidigare led. Skattemyn-

digheter och skattskyldiga måste således även beakta effekten av dylika sankt-

ioner vid bestämmande av ett armlängdsmässigt pris.62 

Slutligen konstateras det i TPG att armlängdsprincipen också används av många 

tullmyndigheter vid tullvärdering, men att det inte nödvändigtvis innebär att de 

tillämpar principen på samma sätt, varför tullvärdet inte direkt kan läggas till 

grund som ett armlängdspris. TPG erkänner dock tullvärdet som vägledande och 

påpekar att tullmyndigheterna kan ha information som kan vara av betydelse 

även för internprissättningen.63 

3.4.2. Kapitel IX 
Kapitel IX handlar om omstruktureringar av företag.64 Med omstruktureringar 

avses ”redeployment by a multinational enterprise of functions, assets and/or 

                                                 
60 Art. 1.66 TPG. 
61 Art. 1.70-72 TPG. 
62 Art. 1.74 TPG. 
63 Se art. 1.78 TPG. 
64 Art. 9.5 TPG. 
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risks”65, så definitionen är förhållandevis vid och tillämpas alltså på ett stort antal 

transaktioner. För att reglerna nedan skall tillämpas krävs det alltså att det är 

omstruktureringar, men det står också att armlängdsprincipen skall tillämpas lika 

oavsett om det rör omstruktureringar eller ej66, varför dessa regler främst får an-

ses utgöra ett förtydligande av armlängdsprincipen (och således åtminstone in-

direkt tillämpliga på andra transaktioner). 

I TPG:s kapitel IX finns ett avsnitt som behandlar risker (”Part I”), men som 

huvudsakligen behandlar omstruktureringar av företag. Dessa regler avses 

främst vara en vägledning för tillämpning av funktionsanalysen (se avsnitt 

3.4.1.1 ovan) vid bestämmandet av hos vilken part som riskerna egentligen lig-

ger.67 

Utgångspunkten för bedömningen är de avtalsvillkor som parterna avtalats om, 

men det noteras också här att även parternas faktiska beteende är av betydelse. 

Bedömningen görs huvudsakligen genom att beakta tre saker: 1) om beteendet 

är i enlighet med avtalsvillkoren, 2) om riskallokeringen mellan parterna är arm-

längdsmässigt och 3) konsekvenserna av riskallokeringen.68 

I och med att parternas beteende är det bästa beviset på hur risken egentligen är 

allokerad, är det naturligt att inleda med en bedömning kring huruvida agerandet 

stämmer överens med avtalsvillkoren. När riskallokeringen är klarlagd, så skall 

dess armlängdsmässighet bedömas. Detta görs främst genom att jämföra risk-

allokeringen med hur den ser ut i jämförbara transaktioner.69 

När det inte finns några jämförbara transaktioner att jämföra med, blir bedöm-

ningen mer komplex.70 För att avgöra armlängdsmässighet i sådana fall, måste 

flera olika faktorer beaktas, där TPG nämner ”kontroll” och ”finansiell kapa-

citet” som två viktiga sådana faktorer, som främst syftar till att placera risken 

där arbetskraften och kapitalet finns.71 Utgångstanken är att det företag som kan 

                                                 
65 Art. 9.1 TPG. 
66 Art. 9.9 TPG. 
67 Art. 9.10 TPG. 
68 Art. 9.12 TPG. 
69 Art. 9.18 TPG. 
70 Art. 9.19 TPG. 
71 Art. 9.20 TPG. 
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utöva kontroll över risken, exempelvis genom beslut av sitt företags anställda, 

också bör stå en större del av densamma.72 På motsvarande sätt används finan-

siell kapacitet, där det företag som faktiskt har råd att ta en sådan risk, också bör 

vara det företag som bär denna risk.73 

Slutresultatet av denna riskallokering, är att det företag som bedöms vara det 

som står för de relevanta riskerna, också bör bära kostnaderna för den – och bör 

även ha rätt till högre avkastning vid eventuell vinst. Konsekvensen är alltså att 

ju högre risk, desto högre vinst (eller förlust) hos det företag som bär denna högre 

risk. En justering av riskallokeringen enligt den ovan nämnda trestegsmetoden 

kan alltså på ett väsentligt sätt påverka prissättningen åt både det ena och andra 

hållet i ett företag.74 

I kapitel IX diskuteras även betydelsen av företagens faktiska handlande kontra 

avtalsvillkoren (”Part IV”), och reglerna avses främst vara ytterligare klargöran-

den av art. 1.64–1.69 TPG och är materiellt överensstämmande med dessa regler. 

3.5. Prissättningsmetoder 
3.5.1. Inledning 

De olika prissättningsmetoderna som erkänns av OECD återfinns i kapitel II av 

TPG och är uppdelade i två olika typer av metoder: traditionella transaktionsme-

toder (”traditional transactional methods”) och transaktionsbaserade vinstmeto-

der (”transactional profit methods”).75 

Den metod som företagen väljer bör alltid vara den metod som är bäst lämpad 

för det särskilda fallet. Enligt TPG bör företagen i urvalsprocessen beakta ett 

flertal kriterier: samtliga metoders styrkor och svagheter, lämpligheten av meto-

den med beaktande av den aktuella transaktionens natur, tillgången till relevant 

                                                 
72 Art. 9.23 TPG. 
73 Art. 9.30 TPG. 
74 Art. 9.39 TPG. 
75 I den här framställningen kommer de svenska namnen på de olika metoderna att användas 

(såsom metoderna benämns i SST 2002:1 s. 63), medan de i TPG har engelska namn. För tyd-

lighetens skull kommer jag dock att skriva ut det engelska namnet i en fotnot, och i förekom-

mande fall även förkortningen, för varje metod. 
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och pålitlig information, jämförbarheten mellan de kontrollerade och okontrol-

lerade transaktionerna och även pålitligheten av de eventuella justeringar som 

behöver göras för att uppnå jämförbarhet.76 

I tidigare riktlinjer fanns det en tydlig hierarki mellan olika metoder, där den så 

kallade marknadsprismetoden skulle väljas först om möjligt77, men enligt nuva-

rande TPG bör alltså den mest lämpade metoden sett till ovan nämnda kriterier 

användas istället. TPG slår dock fortfarande fast att en transaktionsbaserad me-

tod bör användas framför en transaktionsbaserad vinstmetod i det fall båda me-

toderna är lika pålitliga.78 Det står även att om det finns en jämförbar transaktion, 

så är marknadsprismetoden den mest pålitliga metoden och bör därför användas 

framför andra metoder.79 Samtidigt står det numera också att det för vissa situ-

ationer är mer användbart att använda en transaktionsbaserad vinstmetod, som 

när båda parterna i transaktionen utför värdefulla och unika funktioner.80 Att det 

är den bästa metoden som skall användas, oavsett vilken den är, framgår också i 

och med att TPG även erkänner metoder som inte beskrivs i TPG, om den me-

toden är mer pålitlig än de som beskrivs.81 

3.5.2. Traditionella transaktionsmetoder 
3.5.2.1. Marknadsprismetoden82 

Marknadsprismetoden bygger på att man genomför en direkt jämförelse mellan 

den kontrollerade transaktionen i fråga och en okontrollerad jämförbar transakt-

ion.83 Vid jämförelsen kan man använda såväl interna som externa jämförbara 

transaktioner. Metoden går alltså ut på att hitta en jämförbar transaktion och där-

efter sätta samma pris som parterna i den okontrollerade transaktionen satt. Ex-

empelvis kan två företag inom en koncern ingå i en transaktion av exakt samma 

vara som två andra oberoende företag också handlar med. Är samtliga omstän-

digheter likadana (företagen utför samma funktioner, agerar på samma marknad 

                                                 
76 Art. 2.2 TPG. 
77 Se Henshall, s. 24. 
78 Art. 2.3 TPG. 
79 Art. 2.14 TPG. 
80 Art. 2.4 TPG. 
81 Art. 2.9 TPG. 
82 The Comparable Uncontrolled Price Method (CUP). 
83 Art. 2.13 TPG. 



28 

 

och så vidare), så kan priset mellan de oberoende företagen användas i den kon-

trollerade transaktionen. 

På grund av att metoden ger ett så tydligt pris när det inte finns några skillnader, 

så anses den av TPG vara den mest pålitliga metoden, och det är också därför 

den tidigare tydligt favoriserades (och fortfarande favoriseras till viss grad).84 I 

praktiken är det emellertid inte ofta som det förhåller sig på det ovan beskrivna 

sättet, vilket TPG också påpekar.85 Vanligtvis finns det skillnader som har en 

påverkan på priset. I det fallet krävs det en utredning för att se om priset kan 

justeras på ett pålitligt sätt. TPG ger som exempel där den enda skillnaden är att 

det är antalet varor som skiljer transaktionerna åt och i ett sådant fall kan det 

undersökas ifall en större volym vanligtvis ger en mängdrabatt. Om ja, kan priset 

i den kontrollerade transaktionen justeras för att eliminera effekten av mängdra-

batten, och om inte kan prissättningen ske precis som i den okontrollerade trans-

aktionen.86 

3.5.2.2. Återförsäljningsprismetoden87 
Denna metod bygger på tanken att varje företag i en transaktionskedja utför en 

funktion och därefter säljer vidare produkten med viss avkastning, där avkast-

ningens storlek baseras på företagets funktion i transaktionskedjan (med funkt-

ion avses inte bara vad företaget faktiskt utfört, utan även vilka tillgångar som 

använts och vilka risker som tagits). Med denna metod undersöks det pris som 

det sista företaget i en koncerns transaktionskedja tar ut när varan säljs vidare till 

en oberoende part. Det pris som tas ut reduceras sedan med en så kallad ”åter-

försäljningsprismarginal”, som är en den marginal som ett oberoende företaget 

skulle ta ut som bruttovinst baserat på de funktioner som utförts. Ju fler funkt-

ioner företaget utför, desto större vinstmarginal. Det som sedan blir över efter att 

marginalen reducerats utgör sedan armlängdspriset mellan detta företag och det 

företag som står innan i transaktionskedjan. Fokusen med denna metod är såle-

des inriktat på ett av företagen i en transaktion.88 

                                                 
84 Jfr. art. 2.14 TPG. 
85 Jfr. art. 2.15 TPG. 
86 Se art. 2.20 TPG. 
87 The Resale Price Method (RPM). 
88 Art. 2.21 TPG. 
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Den jämförelse som bör ske i detta fall med företag som utför samma funktioner. 

Ledning kan även tas från det aktuella företagets egna transaktioner, i och med 

att inköp och försäljning av varor även kan ske gentemot oberoende företag och 

inte bara inom en och samma koncern. I så fall kan ledning tas från den återför-

säljningsprismarginal som fås i dessa transaktioner. Annars får jämförbara trans-

aktioner hittas externt. 

Med denna metod är produktskillnader inte lika betydelsefulla, eftersom att det 

handlar om marginaler baserat på utförda funktioner. De jämförbara transaktion-

erna behöver således inte vara så pass lika som de behöver vara med marknads-

prismetoden. TPG ger som exempel en situation där två företag som utför samma 

funktioner, där den ena tillverkar brödrostar och den andra mixrar. Även om pri-

set mellan de två säkerligen kan skilja sig en hel del ifrån varandra, lär inte åter-

försäljningsprismarginalen för de säljande företagen skilja särskilt mycket.89 Det 

krävs dock fortfarande att alla skillnader faktiskt kan elimineras genom adekvata 

justeringar, även om metoden är mindre känslig för olika produkter. Dessutom 

ställs det ett högt krav på att de utförda funktionerna är jämförbara. Av denna 

anledning anses metoden vara lättast att använda när företaget inte utför särskilt 

många funktioner, eftersom det då kan vara lättare att hitta andra jämförbara fö-

retag.90 

3.5.2.3. Kostnadsplusmetoden91 
Precis som återförsäljningsprismetoden är denna metod fokuserad på en av par-

terna i transaktionen, men i detta fall inte på det sista återförsäljande företaget, 

utan på en part i tidigare led.  Med denna metod så studeras vilka funktioner som 

den säljande parten i en kontrollerad transaktion utför, och baserat på dessa 

funktioner räknas en viss bruttovinstmarginal fram, baserat på de produktions-

kostnader som företaget haft. Det är just produktionskostnaderna för den aktuella 

produkten som är viktig, inte de sammanräknade kostnaderna för företagets alla 

produkter eller företagets totala kostnader i sig (då hamnar man istället närmare 

                                                 
89 Se art. 2.24 TPG. 
90 Art. 2.25 ff. TPG. 
91 The Cost Plus Method (CPM) 
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en transaktionsbaserad vinstmetod, se avsnitt 3.5.3 nedan).92 Denna vinstmargi-

nal, tillsammans med kostnaderna, utgör sedan armlängdspriset när produkten 

säljs vidare i den kontrollerade transaktionen.93 

Denna metod kräver också att man lyckas identifiera jämförbara transaktioner 

där de utförda funktionerna ligger i fokus, där få funktioner bör ge en låg brut-

tovinstmarginal och tvärtom. TPG identifierar dock ett särskilt problem med 

denna metod, vilket är svårigheten att på ett säkert sätt basera avkastningen på 

rätt kostnader. Vid en extern jämförelse måste även bokföringspraxis och -regler 

vara konsistent i och med att vissa företag kan bokföra en typ av kostnader som 

operativa kostnader, medan andra företag skulle ha bokfört samma kostnader 

som produktionskostnader. I och med att priset beräknas med hjälp av en brut-

tovinstmarginal baserat på produktionskostnaderna, kan jämförbarheten brista 

på grund av detta. Av denna anledning kan det vara svårt att dra en gräns mellan 

olika typer av kostnader.94 TPG ger ingen vägledning kring vilka kostnader som 

skall klassificeras som vad, men betonar att företagen skall vara konsekventa när 

de jämför olika transaktioner och se till att samma typ av kostnader används vid 

jämförelsen.95 

3.5.3. Transaktionsbaserade vinstmetoder 
3.5.3.1. Nettomarginalmetoden96 

Nettomarginalmetoden syftar till att undersöka nettovinsten i relation till en 

lämplig bas (exempelvis kostnader) som ett företag får från en kontrollerad trans-

aktion för att få fram en nettovinstindikator. Denna indikator jämförs sedan med 

samma indikator som företag får från jämförbara okontrollerade transaktioner.97 

På detta sätt är metoden lik återförsäljningspris- och kostnadsplusmetoderna, 

som också använder marginaler i jämförelserna (om än bruttomarginaler). Brut-

tomarginalen tenderar dock att vara mer känslig för vilka funktioner som utförs 

av företagen än vad nettomarginalen är. På samma sätt som återförsäljningspris- 

och kostnadsplusmetoderna kan hantera större skillnader i sålda produkter, kan 

alltså nettomarginalmetoden hantera större skillnader i utförda funktioner. 

                                                 
92 Jfr art. 2.46 och 2.48 TPG. 
93 Art. 2.39 TPG. 
94 Art. 2.48 TPG. 
95 Art. 2.52 TPG. 
96 The Transactional Net Margin method (TNMM). 
97 Art. 2.58 TPG. 
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Denna metod har dock fler faktorer som påverkar den slutliga indikatorn, som 

till exempel operativa kostnader.98 Det krävs alltså, som alltid, fortfarande en 

analys för att säkerställa jämförbarhet.99 

3.5.3.2. Vinstfördelningsmetoden100 
Den andra transaktionsbaserade vinstmetoden som nämns i TPG är vinstfördel-

ningsmetoden, som går ut på att fördela den eventuella vinsten (eller förlusten) 

mellan två företag som ingår i kontrollerade transaktioner. Fördelningen kan ut-

tryckas i procent, där företag A får X % och företag B Y %. Fördelen med denna 

metod är att den kan användas där två företag är mycket integrerade med 

varandra, där de utförda funktionerna kan vara svåra att separera, och där andra 

metoder därmed blir svåra att tillämpa.101 

Vinsten ska fördelas på ett sådant sätt så att även oberoende företag skulle ac-

ceptera fördelningen. Framför allt bör fördelningen stämma överens med vilka 

funktioner som varje företag utför. Den bör även kunna utvärderas på ett säkert 

sätt.102 Det finns olika sätt att fördela vinsten på: bland annat kan vinsten fördelas 

på uppskattat och faktiskt resultat, vinstberäkningen kan ske på olika sätt, vins-

ten kan fördelas baserat på olika allokeringsnycklar, och så vidare. Exakt hur 

vinsten bör fördelas är egentligen oviktigt, så länge som metoden skulle ha ac-

cepterats av oberoende företag är den tillåten.103 

  

                                                 
98 Art. 2.72 TPG. 
99 Art. 2.69 TPG. 
100 The Profit Split Method. 
101 Art. 2.109 TPG. 
102 Art. 2.116 TPG. 
103 Se art. 2.118 ff. TPG. 



32 

 

4. IMPLEMENTERING OCH RETROAKTIVITET 
4.1. Transfer Pricing Guidelines rättskällevärde 

4.1.1. Inledning 
Att TPG är en rättskälla i svensk skatterätt torde vara odiskutabelt och domstolar 

hänvisar löpande till riktlinjerna och dess artiklar vid lösning av internprisrätts-

liga problem. Frågan är däremot vilken typ av rättskälla som riktlinjerna är. Är 

det vanlig juridisk doktrin? Är det ett tolkningshjälpmedel i paritet med modell-

avtalets kommentarer? Eller är det rentav något helt annat? Svaret på dessa frå-

gor ges inte uttryckligen i praxis, men dess ställning i svensk rätt har kommen-

terats av HFD i principavgörandet Shell-målet.104 

För att avgöra vilket rättskällevärde TPG har i svensk rätt krävs en närmare ana-

lys av HFD:s praxis, så att det värde som HFD tillmätt riktlinjerna kan klarläggas 

(avsnitt 4.1.2 nedan). Detta sker med en inledande analys av Shell-målet. Målet 

har visserligen redogjorts för tidigare i mer allmänna ordalag (avsnitt 3.2.2), men 

nedan kommer analysen vara mer inriktad på de specifika uttalanden HFD gör 

om riktlinjerna. Därefter följer Luxemburg-domen105 och sedan ytterligare några 

rättsfall om modellavtalet och dess kommentarers ställning i svensk rätt. 

4.1.2. Rättsfallsanalys 
4.1.2.1. Shell-målet 

Jag inleder med att beskriva HFD:s principfall vad avser TPG och armlängds-

principen i svensk rätt – Shell-målet. Omständigheterna kring rättsfallet har tidi-

gare behandlats i avsnitt 3.2.2, varför de inte återigen förklaras här. 

När HFD löste rättsfrågan i Shell-målet, tog man ledning av OECD:s riktlinjer 

(nuvarande TPG). Inledningsvis konstaterade HFD att korrigeringsregeln är en 

internationellt sett vedertagen regel och återfinns i många av de dubbelbeskatt-

ningsavtal som Sverige ingått med andra länder och även återfinns i OECD:s 

modellavtal. HFD betonar också att det vid tillämpning av dessa regler finns en 

risk för dubbelbeskattning, i det fall olika länder skulle tillämpa regeln an-

norlunda. För att undvika detta krävs alltså en enighet mellan olika länder – som 

HFD menar kan vara svår att komma fram till. I och med att TPG tagits fram 

                                                 
104 RÅ 1991 ref. 107. 
105 RÅ 1996 ref. 84. 
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med detta i åtanke, anser HFD att riktlinjerna kan ”tjäna till ledning vid tillämp-

ningen av [korrigeringsregeln]” då de ger ”en god och välbalanserad belysning 

av … problematik[en]”, även om de formellt sett inte är bindande för svenska 

domstolar. 

Den svenska korrigeringsregeln bygger på bestämmelsen i Sveriges dubbelbe-

skattningsavtal och OECD:s modellavtal och har ändrats i svensk rätt för att 

stämma överens med den.106 Det är just detta förhållande som gör att HFD anser 

det befogat att söka vägledning i TPG. Skulle regeln vara konstruerad utan på-

verkan från dubbelbeskattningsavtal och andra internationella faktorer, är det 

knappast säkert att HFD skulle söka vägledning i OECD:s utgivna riktlinjer. 

4.1.2.2. Luxemburg-domen 
Resonemanget i Shell-målet liknar det som HFD har fört om rättskällevärdet av 

kommentarerna till OECD:s modellavtal. I det så kallade Luxemburg-fallet107 

ägde ett svensk bolag aktier i ett luxemburgskt bolag, som var befriat från skatt 

i Luxemburg. Frågan var om detta skulle innebära att Luxemburg trots detta 

skulle anses ha hemvist i Luxemburg enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan 

Sverige och Luxemburg. I rättsfallet gör HFD ett flertal uttalanden kring tolk-

ningen av dubbelbeskattningsavtal, och framhävde att särskild betydelse bör till-

mätas modellavtalet och dess kommentarer, i och med att parterna – om av-

talstexten överensstämmer med modellavtalet – haft som syfte att få ett resultat 

i enlighet med OECD:s regler. 

HFD inleder sin bedömning med att konstatera att tolkningen skall inriktas på 

att utröna avtalsparternas gemensamma avsikt, varvid WKTR:s metoder skall 

anlitas. Domstolen framhäver där art. 31 och 32 WKTR, vars syfte är att nå fram 

till den gemensamma meningen (partsavsikten), och nämner därvidlag att ”[u]tö-

ver dessa allmänna riktlinjer bör inom området för internationell beskattning sär-

skild betydelse ofta tillmätas OECD:s modellavtal och de kommentarer till av-

talet som utarbetats inom organisationen”. HFD slår härmed fast att OECD:s 

dokumentation bör kunna anlitas och att ”det normalt [bör] finnas fog för att 

                                                 
106 Prop. 1965:126 s. 57. 
107 RÅ 1996 ref. 84. 
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antagande att avtalsparterna avsett att uppnå ett resultat som överensstämmer 

med vad OECD rekommenderat”. 

Uttalandena här är inte helt i överensstämmande med vad HFD uttalade i Shell-

målet. I det målet var uttalandena mer inriktade på att dokumentationen gav en 

god problembeskrivning av situationen. I detta fall är det däremot kommentarer-

nas roll som partsavsikt som är viktig. HFD framhåller dock i Shell-målet bety-

delsen av att komma till samma resultat som övriga länder vid tillämpningen av 

korrigeringsregeln, varför partsavsiktsargumentet som framträder i Luxem-

burgdomen också i någon mån påtalades av HFD även i Shell-målet. 

4.1.2.3. Andra rättsfall 
1987 fastställde HFD ett förhandsbesked från SKV108 skulle dubbelbeskattnings-

avtalet mellan Sverige och Nederländerna tillämpas. SKV använde vid lösningen 

av rättsfrågan kommentaren till modellavtalet, då, bortsett från vissa mindre av-

vikelser, bestämmelsen i dubbelbeskattningsavtalet stämde överens med modell-

avtalsartikeln. Ur kommentaren till modellavtalet ansåg SKV i detta fall att man 

kunde utläsa dubbelbeskattningsavtalsartikelns syfte. 

1995 tillämpade HFD det svensk-grekiska dubbelbeskattningsavtalet.109 Frågan 

gällde en person med hemvist i Sverige som uppburit inkomst från arbete i Gre-

kland. I målet var det en fråga om tolkningen av vissa avräkningsregler i avtalet. 

HFD framhävde att det är den gemensamma partsavsikten som bör läggas till 

grund för bedömningen i första hand. I och med att avtalsbestämmelsen grundats 

på OECD:s modellavtal, som således lades till grund för bedömningen.  

I ett avgörande från 2012110 hade en person arbetat i ett finskt bolag från Sverige, 

där han hade sitt hemvist. Sverige ansåg att arbetet utförts i Sverige och inte 

Finland, varför arbetet således helt skulle beskattas i Sverige. HFD tillämpade 

det nordiska skatteavtalet och påtalade att det i förarbetena framgår att avtalet 

                                                 
108 RÅ 1987 ref. 158. 
109 RÅ 1995 not 68. 
110 HFD 2012 ref. 18. 
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arbetades fram med modellavtalet som mall, trots att det inte är helt i överens-

stämmande med detta. Av denna anledning lade HFD modellavtalet och dess 

kommentarer till grund för avgörandet. 

4.1.3. Har TPG samma ställning som kommentarerna? 
Som rättsfallen i avsnitt 4.1.2.2 och 4.1.2.3 ovan visar, är det knappast kontro-

versiellt att OECD:s modellavtal kan – och ska – läggas till grund för tolkningen 

av dubbelbeskattningsavtal när det framgår att avtalsbestämmelsen bygger på 

modellavtalets motsvarighet. Detta har jag även utvecklat i avsnitt 2.2.2 ovan.111 

Frågan är dock i vilken utsträckning detta synsätt kan anläggas när det kommer 

till TPG. I Shell-målet framhålls framför allt vikten av att olika staters tillämp-

ning av korrigeringsregeln sker på ett likadant sätt för att undvika oönskad dub-

belbeskattning. Av förarbetena framgår även att regeln bygger på de bestämmel-

ser som finns i de olika dubbelbeskattningsavtal Sverige har med andra länder. 

Det främsta argument som framkommer i rättsfallen ovan är att kommentaren 

bör anlitas för att fastställa den gemensamma partsavsikten, eller det som i 

WKTR kallas ”den gängse meningen”. I Luxemburg-domen hänvisas det till 

kommentarerna i anslutning till HFD:s diskussion kring WKTR, där domstolen 

synes mena att kommentarerna utgör så kallade ”supplementära tolkningsmedel” 

i enlighet med art. 32 WKTR. 

TPG är dock inte en del av kommentarerna, vilket man måste beakta vid en jäm-

förelse mellan de två. I kommentaren till artikel 9 hänvisas till TPG för lösning 

av problemen. Frågan är om denna hänvisning skett enbart av utrymmesskäl eller 

om det funnits någon annan avsikt med den. Det kan till exempel tänkas att 

OECD lämnat den utanför kommentaren för att länderna inte ska känna sig 

bundna av den. Huruvida detta är, eller var, OECD:s uppfattning kan jag inte 

svara på, men denna uppdelning har knappast fått någon påverkan på svensk rätt 

och har mig veterligen inte uppmärksammats av HFD. Istället är jag av åsikten 

att hänvisningen till TPG i modellavtalets kommentarer snarare stärker bandet 

mellan de två. 

                                                 
111 Se även Sallander, s. 101. 
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När det kommer till svensk rätt, anser jag inte att det finns någon särskild upp-

delning mellan kommentarerna och TPG. Istället kan de argument som används 

av HFD för att motivera en tillämpning av modellavtalets kommentarer, lika väl 

användas för att motivera en tillämpning av TPG – vilket också skedde i Shell-

målet. Bland andra, verkar Sallander vara av samma åsikt, då hon lyfter fram 

Shell-målet som ett exempel på när OECD:s internationella dokument använts 

för att utreda gemensam partsavsikt.112 Även Hultqvist och Wiman verkar anse 

att TPG och kommentarerna har samma rättskällevärde.113 Min åsikt är därmed 

klar: TPG och kommentarerna är av samma dignitet. 

I enlighet med HFD:s bedömning i Luxemburg-målet, där kommentarerna lik-

ställdes med supplementära tolkningsmedel enligt art. 32 WKTR, anser även jag 

att TPG utgör ett sådant tolkningsmedel i enlighet med art. 32 WKTR. 

Mot min ståndpunkt kan ett par argument anföras. Bland annat har HFD bedömt 

två olika typer av situationer när i de olika rättsfallen. I Shell-målet var frågan 

av rent intern art och bestämmelsen rörde varken tillämpning av dubbelbeskatt-

ningsavtal eller något utländskt skattesubjekt. De gånger HFD tillämpat modell-

avtalets kommentarer har det handlat om dubbelbeskattningssituationer, där till-

lämpningen av skatteavtal – som är folkrättsliga traktat – stått i fokus. I och med 

den folkrättsliga karaktären, ställs andra krav på domstolen vid tillämpningen på 

grund av WKTR. Den folkrättsliga aspekten görs sig således inte gällande när 

det kommer till tillämpning av korrigeringsregeln. 

I mitt tycke vore ett sådant synsätt något inkonsekvent. Korrigeringsregeln och 

artikel 9 i modellavtalet är i stort sett helt överensstämmande till ordalydelse och 

tillämpningsområde (se avsnitt 3.3). Skulle HFD tillämpa modellavtalets artikel 

9, skulle samma tolkningsregler som vanligt tillämpas, det vill säga att modell-

avtalets kommentarer skulle spela roll. Dessa kommentarer hänvisar vidare till 

TPG, som alltså med stor sannolikhet skulle tillämpas. Det ter sig för mig märk-

ligt att å ena sidan hävda att TPG inte har samma ställning som kommentarerna, 

                                                 
112 Sallander, s. 103. 
113 Se Hultqvist & Wiman, s. 323. 
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när de å andra sidan kommer att tillämpas på samma sätt som kommentarerna så 

fort det rör sig om en skatteavtalssituation. 

Sammantaget finner jag alltså att TPG och kommentarerna till modellavtalet har 

samma ställning som rättskälla i svensk rätt. 

4.2. Implementering, tillämplighet och retroaktivitet 

4.2.1. Inledning 
Hur ska då implementerings-, tillämplighets- och retroaktivitetsproblem gene-

rellt lösas när det kommer till ändringar av TPG? OECD har en del kommentarer 

vad avser tillämpningen av BEPS-rapporterna generellt i sitt ”explanatory state-

ment”. Där uttalas bland annat att ändringarna av TPG bör kunna tillämpas di-

rekt, utan vidare implementering, men att det är upp till de enskilda staterna att 

bestämma hur implementering ska ske.114 OECD ger alltså inga närmare riktlin-

jer kring hur dessa frågor bör lösas av OECD-länderna, utan förlitar sig på att de 

tar sitt ansvar och löser problemen på egen hand. 

Det ska dock betonas att OECD:s uttalanden i denna fråga inte bör tillmätas nå-

gon större betydelse, och särskilt uttalandet om att ändringarna i TPG borde 

kunna tillämpas direkt bör tas med en nypa salt. I vissa avseenden torde det vara 

ganska klart att uppdatering av lagstiftning ska ske – åtminstone i Sverige – till 

följd av vissa ändringar i TPG, som bland annat de nya dokumentationskraven. 

I de avseenden som dokumentationskraven inte stämmer överens med kraven i 

39 kap. 15 och 16 §§ SFL samt 9 kap. 9 § skatteförfarandeförordningen (SFS 

2011:1261), måste en uppdatering av dessa ske. Att Sverige kan tvingas till andra 

ändringar är såklart också en möjlighet. 

Ledning för hur implementeringsfrågor skall lösas måste sökas i svensk intern 

rätt, med hänsyn till de konstitutionella krav vi ställer på skatterättslig lagstift-

ning. I och med att TPG:s rättskällevärde är detsamma som modellavtalets kom-

mentarer (och andra supplementära tolkningsmedel), bör även de aktuella pro-

blemen lösas på samma sätt som man tidigare har löst dessa typer av frågor.  

                                                 
114 Explanatory statement, s. 23. 
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4.2.2. Implementering och retroaktivitet 
Generellt sett torde inte en uppdatering av TPG kräva någon närmare implemen-

tering i svensk rätt för att börja gälla. De utgör som sagt supplementära tolk-

ningsmedel enligt WKTR (se avsnitt 4.1.3) och för att få bedöma dess genom-

slagskraft krävs att TPG:s rättskällevärde i kombination med ändringarnas bety-

delse beaktas Som jag framfört ovan i avsnitt 2.2.3 så skall dessa typer av pro-

blem lösas i enlighet med det dynamiska synsättet, där de nya riktlinjerna måste 

vara i linje med den aktuella lag- och avtalstexten för att kunna tillämpas utan 

föregående implementering i intern svensk rätt – och detta oavsett om de ändrar 

på tidigare praxis eller inte. 

Implementeringsfrågor gällande just TPG har även tidigare diskuterats i littera-

turen, bland annat av Hultqvist och Wiman. Enligt dessa bör ändringarna av TPG 

få internrättslig effekt mer eller mindre omedelbart (i enlighet med stycket ovan), 

men de framhåller vikten av att sådana ändringar måste hålla sig inom ordaly-

delsen av den svenska lagregeln för att en sådan effekt ska kunna uppnås.115 

Skulle så inte vara fallet, blir det således nödvändigt med internrättsliga lagrevi-

deringar för att ändringarna ska kunna vara fallet – detta oavsett vilket synsätt 

man använder. I det fall ändringarna skulle kräva ny lagstiftning, finns flera olika 

lösningar. Korrigeringsregeln kan justeras eller kompletteras, eller så kan en lag-

hänvisning till TPG införas.  

Nästa fråga är huruvida de nya riktlinjerna kan få någon slags retroaktiv genom-

slagskraft. Retroaktiv tillämpning av de nya riktlinjerna har redan förekommit – 

olika nationella skattemyndigheter hade redan innan de slutliga ändringarna ens 

publicerades i oktober 2015 börjat tillämpa de nya riktlinjer som OECD publi-

cerade i sitt första utkast.116 Det är således inte bara fråga om retroaktiv tillämp-

ning – det är till och med fråga om tillämpning av riktlinjer som inte antagits 

eller ens färdigställts ännu. 

                                                 
115 Hultqvist & Wiman, s. 323. 
116 Se Dodwell, Bill, OECD Tax Alert : Final BEPS reports released: an overall perspective, 

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-alert-oecd-5-

october-2015.pdf, Deloitte.com, s. 2 (hämtad 2015-12-14). 

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-alert-oecd-5-october-2015.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-alert-oecd-5-october-2015.pdf
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Med legalitetsprincipen följer retroaktivitetsförbudet, som förbjuder domstolar 

och myndigheter att tillämpa skatteregler retroaktivt (se avsnitt 2.1). Denna prin-

cip genomsyrar hela skatterätten. Frågan är dock om en tillämpning av de nya 

reglerna i TPG innebär att retroaktivitetsförbudet aktualiseras. För att så ska ske 

bör det vara fråga om en materiell ändring av rättsläget – är rättsläget detsamma 

som tidigare, finns det ju inga nya regler att tillämpa. Retroaktivitetsfrågan blir 

således helt bunden av huruvida det faktiskt skett en materiell ändring. Om ja, 

så får de nya riktlinjerna inte tillämpas retroaktivt; men om nej, så kan riktlin-

jerna tillämpas bakåt (frågan är dock vad det materiella utfallet blir i och med att 

någon reell förändring inte har skett). 

En viktig fråga är från och med när dessa ändringar kan anses vara officiella (och 

således kunna tillämpas i enlighet med ovan). Trots att de nya riktlinjerna släpp-

tes i oktober 2015, har de ännu inte formellt antagits. Man kan fråga sig huruvida 

ett sådant formellt antagande krävs för att riktlinjerna ska anses vara den gängse 

meningen. När de första diskussionsutkasten publicerades, var ändringarna inte 

ens färdigställda, och de kunde då svårligen antas vara gängse mening inom 

OECD. De nya riktlinjerna är däremot fastställda och kommer knappast ändras 

tills dess OECD:s råd antar dem. I och med att det är kommittéer fastställda av 

de olika medlemsländerna som arbetat fram ändringarna är det knappast troligt 

att de inte skulle antas av rådet – men det är möjligt. Fram till antagandet kan 

man alltså inte säkert säga att de nya riktlinjerna skulle utgöra någon ”gängse 

mening” i Wienkonventionens mening – och således kan de inte tillämpas förrän 

så har skett.117 

4.3. Sammanfattande slutsatser 

För att undvika dubbelbeskattning är det viktigt att dessa frågor löses på ungefär 

samma sätt i världens stater. Till följd av detta har korrigeringsregeln bland annat 

utformats för att vara i enlighet med dubbelbeskattningsavtalen som Sverige in-

gått. I och med att regeln är så pass internationellt vedertagen har HFD anfört att 

TPG bör användas som tolkningshjälpmedel vid tillämpningen av den. Det re-

sonemang HFD har fört är likt det som förts av HFD vad gäller modellavtal och 

                                                 
117 För en översikt över hur OECD:s beslutprocesser fungerar, se OECD, Who drives the OECD’s 

work, http://www.oecd.org/about/whodoeswhat/, www.oecd.org, hämtad 2016-01-03. 

http://www.oecd.org/about/whodoeswhat/
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dess kommentarer. TPG bör således inta samma ställning som supplementära 

tolkningshjälpmedel enligt art. 32 WKTR som modellavtalet och kommenta-

rerna gör. 

Detta ger följande tre scenarier: 1) i de fall där någon materiell ändring inte skett, 

krävs ingen implementering för tillämpningen och de nya riktlinjerna kan läggas 

till grund för bedömningar retroaktivt; 2) i de fall där ändringarna av riktlinjerna 

innebär en materiell ändring av tidigare rätt, men fortfarande ligger inom ramen 

för korrigeringsregelns ordalydelse, så kan ändringarna tillämpas direkt – men 

inte retroaktivt; 3) i de fall där ändringarna dessutom går utöver korrigeringsre-

gelns ordalydelse, så kan ändringarna varken tillämpas direkt eller retroaktivt – 

det krävs en lagändring för att anpassa korrigeringsregeln efter de nya riktlin-

jerna. 
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5. BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING 
5.1. Inledning 

Base Erosion and Profit Shifting, eller BEPS, kallas det projekt som sattes igång 

i juni 2012 och syftar till att motverka skatteplanering som utnyttjar luckor och 

glapp mellan olika länders skattelagstiftning, för att undvika skatt på sina vinster, 

alternativt för att flytta vinsterna till lågskatteländer där ingen eller mycket liten 

verksamhet egentligen sker. Målet med BEPS var att utarbeta åtgärdspunkter 

som skulle leda till en lösning på dessa problem.118 

Delar av arbetet släpptes under 2014 och i oktober 2015 släpptes de sista rappor-

terna. Även om allt arbete inte är färdigställt (bland annat ska arbetet med vinst-

fördelningsmetoden fortsätta), så är stora delar av arbetet nu färdigt och de kom-

mande åren kommer att ägnas åt implementering och översyn av arbetet.119 

Bland de rapporter som släpptes var den om transfer pricing. Denna rapport be-

handlar ändringar av TPG, där huvudmålet är att reglera de kontrollerade trans-

aktionerna så att vinsterna hamnar i de länder där värdet skapas.120 

Ändringarna rör kapitel I, II och VI-VII i TPG. Jag fokuserar här bara på änd-

ringarna i kapitel I och hänvisar därmed vidare till OECD:s rapport för mer in-

formation om de andra ändringarna. 

5.2. Ändringar av kapitel I 
5.2.1. Ändamål och syfte 

De ändringar som kommer ske i kapitel I sker enbart i avdelning D och handlar 

främst om allokering av risker och omklassificering av transaktioner. Det har 

tidigare varit ett problem att vinster flyttats antingen genom att koncerner satt 

upp företag i lågskatteländer som de menar åtagit sig stora risker och därför för-

tjänar hög avkastning, eller genom att företag ingått i vissa typer av transaktioner 

som oberoende företag inte vanligtvis skulle ingå i.121 

Detta har inneburit förändrade riktlinjer, där de äldre reglerna om omklassifice-

ring av transaktioner och allokering av risker nu tydliggjorts. Framför allt finns 

                                                 
118 OECD, BEPS – Frequently Asked Questions, http://www.oecd.org/ctp/beps-frequent-

lyaskedquestions.htm#background, hämtad 2015-11-05. 
119 Explanatory statement, s. 9 f. 
120 BEPS Action Plan, s. 9 f. 
121 BEPS Action Plan, s. 13.  

http://www.oecd.org/ctp/beps-frequentlyaskedquestions.htm#background
http://www.oecd.org/ctp/beps-frequentlyaskedquestions.htm#background


42 

 

det nu tydliga regler kring vad som gäller när företag påstår sig ha risker – där 

reglerna nu är tänkta att på ett tydligare sätt peka på att det är den faktiska risken, 

och inte den risk som påstås finnas, som avgör vilket företag inom en koncern 

som de facto anses ha risken.122 

Nedan följer först en redogörelse av de viktigaste ändringarna av TPG till följd 

av denna rapport. Efter denna redogörelse, jämför jag de nya riktlinjerna med de 

nu gällande, för att utröna vilken materiell ändring dessa innebär. 

5.2.2. Aktuella artikeländringar123 
Hela upplägget av sektion D ändras, som nu är mer detaljerad och ägnar vissa 

utvalda delar mycket större utrymme. Sektion D är nu uppdelad i olika delar, där 

den första delen (D.1) syftar till att identifiera den transaktion som ska prissättas. 

Denna del fokuserar på de fem så kallade jämförbarhetsfaktorerna124, och gör 

detta i större omfattning än tidigare. Framför allt två av dessa faktorer utvecklas 

och diskuteras mer ingående. 

Inledningsvis konstateras det att avtalsvillkoren är viktiga som en utgångspunkt, 

men NTPG påpekar än tydligare att avtalsvillkoren sällan avslöjar allt som är 

relevant. För att göra detta krävs det att man tar hänsyn till de övriga faktorerna 

och parternas faktiska beteende.125 Detta innebär att avtalsvillkoren helt kan 

bortses ifrån, om parterna i en kontrollerad transaktion faktiskt beter sig på ett 

sätt som avviker från dem.126 

Därefter ägnas flera paragrafer åt funktionsanalysen. Precis som tidigare handlar 

funktionsanalysen åt att identifiera främst tre saker: vilka funktioner vardera part 

utför, vilka risker vardera part åtar sig, och vilka tillgångar vardera part använ-

der.127 Tyngdpunkten i NTPG ligger nu på att identifiera riskerna varje part åtar 

                                                 
122 BEPS Action Plan, s. 14. 
123 De nya riktlinjerna återfinns i BEPS Action Plan på s. 15 ff. och de får jämföras med de 

befintliga i kapitel 1, avsnitt D, i TPG. Jag kommer här använda uttrycket ”nya TPG”, förkortat 

NTPG, när jag diskuterar ändringarna. För innehållet i TPG vad avser dessa frågor, hänvisar jag 

till avsnitt 3.4 samt kapitel I i TPG. 
124 Art. 1.36 NTPG. Se om dessa faktorer även avsnitt 3.4.1.1. 
125 Art. 1.43 ff NTPG. 
126 Art. 1.46 NTPG. 
127 Art. 1.51 NTPG. 
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sig, där OECD nu har utvecklat en sexstegsmetod för att identifiera de olika ris-

kerna som företagen åtar sig i en transaktion.128 

Inledningsvis ska alla möjliga potentiella risker identifieras, där risk definieras 

som en affärsmässig osäkerhet och kan vara allt ifrån marknadsrisk till valuta-

risk.129 När alla sådana risker har identifierats, ska den kontraktuella fördel-

ningen av riskerna klarläggas. Det noteras att vissa risker uttryckligen läggs på 

endera parten i en transaktion, medan andra typer av risker bara ligger på en 

parten implicit.130 Det tredje steget är en analys av parterna och deras förhållande 

till dessa risker, där parternas faktiska beteende, finansiella kapacitet att bära 

risken och deras kontroll över riskerna klarläggs.131 

I det fjärde steget ska de tre föregående stegen tolkas, där det ska utredas 

huruvida de faktiska omständigheterna stämmer överens med det som avtalats 

parterna emellan.132 Därefter ska riskerna allokeras i enlighet med tolkningen i 

det fjärde steget. Om det är så att en part bär den verkliga och faktiska risken, 

och detta inte avspeglas i avtalet, kan en justering av internpriset alltså bli aktuell 

om det är så att den nya riskallokeringen skulle motivera det.133 Det är denna 

eventuella prisjustering som utgör det sjätte och sista steget.134 

De övriga tre jämförbarhetsfaktorerna diskuteras inte i nämnbart större utsträck-

ning i NTPG jämfört med TPG.135 

Därefter följer avsnitt sektion D.2 som handlar om erkännande av den aktuella 

transaktionen. Efter att i avsnitt D.1 ha klarlagt den faktiska transaktionen som 

parterna ingått i, finns det ett utrymme att helt underkänna denna. Detta innebär 

att skattemyndigheterna behandlar företagen som om transaktionen aldrig skett. 

Huvudregeln är att den faktiska transaktionen ska prissättas i enlighet med TPG, 

men i vissa specifika fall kan detta vara omöjligt. Detta är när transaktionen i sig 

är kommersiellt irrationell – det vill säga är en typ av transaktion som oberoende 

                                                 
128 Art. 1.60 NTPG. 
129 Art. 1.71 f NTPG. 
130 Art. 1.77 NTPG. 
131 Art. 1.82 NTPG. 
132 Art. 1.86 NTPG. 
133 Art. 1.98 NTPG. 
134 Art. 1.100 ff NTPG. 
135 Se art. 1.107 ff. NTPG.  
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parter aldrig hade ingått i.136 I NTPG ges det exempel på denna situation, där ett 

en försäkring erbjuds i en kontrollerad transaktion, trots att en sådan försäkring 

är irrationell och helt saknar en marknad.137 

NTPG introducerar även ytterligare faktorer som bör beaktas vid tillämpningen 

av armlängdsprincipen, nämligen effekter av den lokala marknaden138, unik per-

sonalstyrka139 samt koncerners gruppsynergier140. 

5.2.3. Föreligger materiella ändringar? 
Nästa fråga är då huruvida ändringarna har någon materiell betydelse, eller om 

de är av ren redaktionell art. Med att ändringarna ska ha materiell betydelse, 

menas att rättsläget på något sätt förändrats. Exempelvis kan det vara när man i 

en situation har villkoren A och B för handen, vilket innan en ändring ger rätts-

följd X, men efter en ändring rättsföljd Y. Rent redaktionella ändringar eller änd-

ringar av rent förtydligande art omfattas således inte, ty efter sådana ändringar 

så ändras inte rättsföljden om samma villkor föreligger. Det kan däremot vara så 

att ändringarna signalerar att skattemyndigheter och domstolar fokuserar extra 

mycket på vissa aspekter av prissättningen – vilket såklart också kan påverka 

slutresultatet. 

Precis som OECD påpekar i sin sammanfattning så är det framför allt vad gäller 

riskanalysen och omklassificering av transaktioner som de största ändringarna 

sker. Tanken är att det i större utsträckning ska vara det faktiska beteendet som 

ska styra vinstallokeringen, och inte det som avtalats.141 Frågan är dock om dessa 

ändringar är av sådan art att de kan anses utgöra någon materiell skillnad för 

rättstillämpningen. 

Huruvida det faktiskt blivit någon skillnad, måste prövas genom att jämföra hur 

olika utfall skulle ha blivit med de nya och de gamla reglerna. Om utfallen inte 

ändras med de nya reglerna, har rimligen ingen materiell ändring ha skett. Därför 

måste ändringarna analyseras i detalj för att se vad de tillför nytt. 

                                                 
136 Art. 1.124 NTPG. 
137 Se art. 1.122 ff och särskilt exemplet i art. 1.126 NTPG. 
138 Art. 1.139 ff NTPG. 
139 Art. 1.152 ff NTPG. 
140 Art. 1.157 ff NTPG. 
141 BEPS Action Plan, s. 13 f.  
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5.2.3.1. Omklassificering och underkännande av transakt-
ioner 

Det fanns även tidigare en möjlighet för skattemyndigheter och domstolar att 

bortse från den av företaget valda transaktionsformen och anlägga ett annat syn-

sätt på transaktionen – och även att helt underkänna densamma (se avsnitt 

3.4.1.2.1). Detta kunde tidigare ske vid så kallade ”exceptionella fall”, vilket de-

finierades som 1) när parternas agerande avvek från avtalsvillkoren, eller när 2) 

transaktionen var strukturerad på ett sätt som oberoende företag inte hade valt 

att strukturera den på.142 Detta verktyg är således ingenting som är nytt i TPG. 

Det som är nytt är tillvägagångssättet för hur detta ska ske. I enlighet med de nya 

riktlinjerna ska den ”korrekta” transaktionen deduceras fram på basis av parter-

nas beteende; medan den tidigare bestämmelsen var av ren undantagskaraktär då 

en omklassificering enbart skulle ske i exceptionella fall. Denna omläggning ty-

der på att rättsläget i någon mån ändras i och med den nya skrivningen. Jag anser 

emellertid att så inte är fallet. 

Har vi en situation där parternas agerande avviker från vad som avtalats, så är 

det berättigat med en omklassificering med hjälp av båda regelverken. Det de 

tidigare riktlinjerna pekar på är att det är just denna situation som skulle vara 

exceptionell – inte att åtgärderna skulle tillämpas restriktivt vid dessa situationer 

– medan de nya riktlinjerna utgår ifrån att de faktiska omständigheterna inte säl-

lan avviker från avtalet. Utfallet vid tillämpningen blir dock detsamma – vid av-

vikelse får man konstruera om transaktionen på ett sätt så att den på ett bättre 

sätt speglar verkligheten. 

Vad gäller underkännande av transaktioner, så är regleringen snarlik den tidi-

gare. Enligt tidigare regler skulle en transaktion så långt som möjligt klassifice-

ras om, men om det vore omöjligt fanns en möjlighet att bortse från denna. Så är 

det även med de nya reglerna. Det påminns att varje gång en transaktion kan 

identifieras mellan oberoende parter, så finns ingen anledning att inte erkänna 

en sådan transaktion – utan enbart i de fall någon sådan transaktion aldrig skulle 

ha ingåtts, så är det befogat att bortse från transaktionen. Restriktiviteten är så-

ledes påtaglig även med de nya reglerna. 

                                                 
142 Se art. 1.65 TPG. 
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Utfallet blir således detsamma med de gamla och nya riktlinjerna. Den nya skriv-

ningen tyder dock på att det faktiska agerandet kommer att skärskådas i en högre 

grad – detta har dock snarare att göra med en attitydförändring än att det skulle 

finnas nya regler för skattemyndigheterna att använda sig utav. Några materiella 

ändringar till följd av de nya reglerna anser jag dock inte finnas. 

5.2.3.2. Riskallokering 
Även enligt tidigare reglering skulle risk och substans studeras i funktionsana-

lysen.143 Regleringen kring riskbedömningen är dock mycket mer detaljerad i 

NTPG jämfört med TPG. Syftet med detta torde vara att se till att fokus läggs på 

riskallokering och ekonomisk substans och att bedömningen kring detta skall 

vara mer enhetlig.144 Detta torde innebära att transaktioner numera kommer att 

studeras mycket mer kritiskt av skattemyndigheterna ur ett riskperspektiv. 

I kapitel IX finns ett avsnitt som syftar till att närmare klargöra substans- och 

riskallokeringsfrågor (se avsnitt 3.4.2 ovan). Där nämns att särskilt riskalloke-

ring är ett problem vid omstruktureringar, och ger en djupgående analys av hur 

dessa ska bedömas.145 Avsnittet avses vara ett klargörande av hur armlängds-

principen i förhållande till risk ska tolkas och inte någon särreglering, även om 

avsnittet rent formellt enbart träffar omstruktureringssituationer. Reglerna i ka-

pitel IX och de som införs i kapitel I är till viss del mycket lika varandra. För 

transaktioner som härrör från omstruktureringar bör det således inte vara någon 

ändring över huvud taget. 

Frågan är dock om de nya reglerna utgör en materiell ändring av rättsläget. Min 

bedömning är att det inte förhåller sig så. Som jag tidigare konstaterat skulle 

risken studeras i funktionsanalysen även med den tidigare regleringen. Det står 

uttryckligen att alla risker som varje part åtar sig ska analyseras och att den ska 

vara i linje med den ekonomiska verkligheten. Om vi skulle ha en situation där 

parternas faktiska riskallokering avviker från den avtalade riskallokeringen, 

skulle skattemyndigheten alltså även med tidigare reglering enbart ta hänsyn till 

hur det faktiskt ligger till. 

                                                 
143 Art. 1.42 ff TPG. 
144 Jfr BEPS Action 8-10, s. 15. 
145 Art. 9.10 TPG. 



47 

 

Precis som för erkännande och omklassificering av transaktioner, anser jag såle-

des att någon materiell ändring inte har kommit till stånd. Istället verkar det vara 

en fråga om en attitydförändring, som säkerligen kommer innebära att risker och 

riskallokering synas på ett grundligare sätt. Detta kommer säkert få konsekven-

ser för internprissättningen, inte minst genom att företagen troligen i högre grad 

kommer se till att riskallokeringen är konsekvent med avtalets innehåll. 

5.2.3.3. Övriga ändringar 
De övriga ändringarna som föreslås är tillägget av betydelsen av marknadseffek-

ter, unik personalstyrka och gruppsynergier. Dessa ändringar torde inte ha några 

större effekter. En personalstyrka är en tillgång och torde ha beaktats redan tidi-

gare i samband med funktionsanalysen.146 Marknadseffekter är något som borde 

beaktas vid en jämförbarhetsanalys när den externa miljön skall undersökas.147 

Gruppsynergier är däremot något som tidigare till och med bör undantas i vissa 

situationer enligt kapitel VII TPG (kapitlet behandlar koncerninterna tjänster).148 

Detta ändras emellertid inte med den nya regleringen, som istället påminner att 

vissa tydliga åtgärder från koncernbolag kan påverka prissättningen.149 Detta 

torde emellertid också ingå vid en analys av den externa miljön. 

5.2.3.4. Exempel: Cash boxes 
De nya reglerna i BEPS syftar bland annat till att avskräcka företag att sätta upp 

så kallade cash boxes. En cash box är ett företag som har mycket pengar, men i 

övrigt ingen ekonomisk aktivitet utan styrs till fullo av ett moderbolag. Cash 

box-företagen brukar typiskt sätt användas för att ge koncerninterna lån och är 

ofta baserade i jurisdiktioner där ränteinkomster lågbeskattas. Tanken är att 

dessa företag, på grund av sin obefintliga ekonomiska aktivitet, egentligen enbart 

ska ha rätt till en riskfri avkastning på det utlånade kapitalet, och att det företag 

som har den ekonomiska substansen (kontroll över risken och så vidare) är det 

företag som egentligen ska ha den större delen av avkastningen. 

Prissättningen av dessa koncerninterna lån kan typiskt sätt bestämmas med hjälp 

av marknadsprismetoden. Det företag som lånar pengar har ett visst kreditbetyg, 

                                                 
146 Art. 1.42 TPG. 
147 Art. 3.5 TPG. 
148 Art. 7.13 TPG. 
149 Se art. 1.157 NTPG. 
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och skulle då låna till en viss ränta hos en oberoende bank baserat på detta. Cash 

boxen får då riskfri ränta plus den marknadsmässiga avkastningen. 

Med den nya regleringen är det tänkt att risker och substans ska analyseras än 

mer ingående. I detta fall kommer en sådan analys visa på den tredelade struk-

turen av låneförfarandet: vi har det lånande företaget, A; vi har cash boxen, B; 

samt moderföretaget, C. Det är C som beviljar lånet och utför den sedvanliga 

kreditvärderingen och prissättningen av lånet till A och således är det C som har 

kontroll över risken, eftersom B inte självmant kan bevilja sådana lån. I detta 

scenario skulle det alltså kunna gå att visa att det är C, och inte B, som har all 

substans, varför B enbart bör ha rätt till den riskfria räntan. 

Det är dock i min mening mycket möjligt att uppnå samma resultat även med de 

tidigare riktlinjerna, ty även enligt dem ska substans och kontroll över risk tas i 

beaktande. Med hjälp av marknadsprismetoden hade det i ett sådant fall konsta-

terats att den marknadsmässiga räntan ges till de företag som har kontroll över 

risken – banker beviljar ju enbart lån om de själva vill och lämnar knappast över 

denna kontroll på någon annan – vilket alltså innebär att vanliga banktransakt-

ioner inte blir jämförbara transaktioner. Detta kan emellertid justeras genom att 

anpassa räntan. Även med den äldre regleringen vore det alltså möjligt att justera 

resultatet på grund av en ändring av riskallokeringen. 

Detsamma gäller även när det kommer till erkännande/underkännande av trans-

aktionen i sig. Lås oss anta att B aldrig hade beviljat A ett lån. Det är ett kom-

mersiellt icke-rationellt beslut som aldrig hade ingåtts mellan två oberoende par-

ter, men transaktionen har emellertid identifierats just som ett lån. Såväl med 

den nya som den gamla regleringen finns här möjlighet att helt bortse från lånet, 

det vill säga att behandla det som om det aldrig skett. Rent praktiskt skulle det 

alltså vara fråga om att neka avdrag för räntebetalningarna för företag A (och 

undanta ränteinkomsterna från beskattning för företag B). 

Slutsatsen av det ovan anförda är att det, enligt min mening, gått att lösa de frågor 

som BEPS-arbetet vill komma åt även med de gamla riktlinjerna. Reglerna är 

desamma, även om de nya reglerna kanske skiftar fokus en aning. 
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5.3. Riktlinjernas förenlighet med svensk lagstiftning 
Frågan är om reglerna till följd av ändringarna håller sig inom svensk lag. Den 

svenska korrigeringsregeln är ganska vid i sitt tillämpningsområde. Som jag an-

fört ovan i avsnitt 3.2.1 finns en möjlighet att korrigera ett företags resultat om 

det avviker från vad oberoende företag. Det är mot denna möjlighet som de nya 

reglerna måste jämföras. 

Som jag tidigare anfört ovan, anser jag det inte finnas några materiella skillnader 

mellan de nya och de tidigare riktlinjerna. Denna analys hade alltså lika gärna 

kunnat företas på basis av de äldre reglerna – det vill säga om verktyg som risk-

allokering och omklassificering stämmer överens med skrivningen i korrige-

ringsregeln. Detta har mig veterligen inte ännu prövats specifikt i HD. 

Riskallokeringen är egentligen bara ett sätt att identifiera risker och sedan göra 

en bedömning av hur oberoende företag hade prissatt transaktionen med hänsyn 

till riskernas signifikans och vem som bär dem. Att göra på detta vis ryms enligt 

mig helt klart inom korrigeringsregelns lydelse. För om det är på så vis, har ju 

företagen i den kontrollerade transaktionen avvikit från vad som skulle ha avta-

lats mellan oberoende parter (analysen av risker och så vidare syftar ju till att 

undersöka just detta) och en skattejustering för att korrigera detta blir således 

motiverad. TPG ger i denna fråga bara en vägledning för att bedöma hur riskerna 

ska påverka prissättningen. 

Vad gäller omklassificering och underkännande av transaktioner är läget emel-

lertid lite mer komplicerat. Det står emellertid att det totala resultatet får justeras, 

om avtalsvillkoren avviker från vad som skulle ha avtalats mellan oberoende 

företag. Om det skulle vara så att det faktiska beteendet avviker från avtalsvill-

koren, kan man nog säga att avtalsvillkoren avviker från vad oberoende parter 

skulle ha avtalat om – om dessa oberoende parter velat agera på ett annat sätt, 

hade parterna avtalat om detta. (Här bortser jag även från det faktum att avtal 

civilrättsligt också kan tolkas med hänsyn till beteende och liknande.)150 Jag ser 

alltså inget hinder från att avtalet så att säga omklassificeras, eftersom avtalet 

omklassificeras till vad oberoende parter hade kommit överens om. 

                                                 
150 Ramberg & Ramberg, s. 164 f. 
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Frågan är om det ovan skrivna även omfattar underkännande av transaktioner. 

Detta ska ju dock enbart ske i situationer där oberoende parter aldrig ingår i lik-

nande transaktioner, det vill säga när de är helt kommersiellt irrationella. Om två 

företag inom en koncern ingår i sådana transaktioner är det alltså inte i kommer-

siellt syfte. Även i detta fall kan man alltså justera resultatet baserat på avtals-

villkoren – ty när inga avtalsvillkor skulle godtas, får transaktionen behandlas 

som om den aldrig skett. 

Att göra på detta sätt när det kommer till omklassificering och underkännande 

är inte främmande för svensk skatterätt. För skatteunderlaget ska nämligen samt-

liga rättshandlingars verkliga innebörd beaktas – oavsett vad avtalen har för 

namn eller innehåll – och avtal som ingåtts för skens skull får helt bortses ifrån 

(det vill säga, underkännas). Instituten ovan är således knappast nyheter i svensk 

rätt, utan snarare principer som redan ska beaktas vid en tillämpning av korrige-

ringsregeln.151 

5.4. Slutsatser 
NTPG inför tydligare regelverk vad gäller omklassificering och underkännande 

av transaktioner och riskallokering. Omklassificering och underkännande av 

transaktioner var dock även möjligt tidigare, men detta skulle enbart ske i så 

kallade exceptionella undantagsfall. Att det tidigare stått så kan ha gjort skatte-

myndigheter restriktiva med omklassificeringar och underkännanden. Numera 

ska den faktiska transaktionen deduceras fram som huvudregel. Detta verkar åt-

minstone peka mot en mindre restriktiv hållning vad gäller dessa frågor och 

kommer troligtvis leda till att ännu fler transaktioner kommer att omklassificeras 

och underkännas. Det är dock fortfarande samma typ av regler och samma arm-

längdsprincip och någon materiell ändring i sak av dessa regler har inte skett. 

Även vad gäller riskallokering så har det nu införts tydligare regler. Även vad 

gäller denna riskallokering fanns det dock tidigare utrymme att ta hänsyn till den 

faktiska riskallokeringen, snarare än den kontraktuella. Reglerna i TPG insinue-

rar dock att risker är av större betydelse vid vissa typer av transaktioner (till ex-

empel vid omstruktureringar enligt kapitel IX) och ämnet får inte särskilt stort 

                                                 
151 Se till exempel RÅ 1998 ref. 19 och RÅ 2008 not 169. 
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utrymme i det allmänna kapitlet (kapitel I). Med utformningen av NTPG är det 

tydligt att riskallokering är en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till vid en 

tillämpning av armlängdsprincipen. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att samma resultat kan uppnås genom 

den gamla regleringen. Det må dock vara så att det är på gång en attitydföränd-

ring, som avspeglar sig i en alltmer detaljerad reglering, men det betyder inte att 

det är en materiell förändring av TPG – istället hävdar jag att armlängdsprincipen 

fortfarande är densamma, och att de bedömningar som skulle göras tidigare även 

efter ändringarna är likadana. Således har ändringarna av kapitel I inte inneburit 

några materiella ändringar av riktlinjerna. 

De föreslagna – och de tidigare reglerna – strider inte heller i min mening mot 

korrigeringsregeln eller svensk skatterätt i övrigt.   
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6. SLUTSATSER OCH KOMMENTARER 
6.1. De lege lata 

I min frågeställning frågade jag mig tre frågor, som mer eller mindre kan sam-

manfattas till följande fråga: från och med vilken tidpunkt kan ändringarna till-

lämpas? Med tanke på vad jag kommit fram till i kapitel 4 och 5, torde min upp-

fattning i ämnet redan framkommit ganska klart: Ändringarna kan tillämpas utan 

föregående implementering i svensk rätt och de får tillämpas även på äldre fall 

och ärendet. De nya reglerna i kapitel I utgör inga materiella ändringar av rikt-

linjerna, utan armlängdsprincipen är densamma – och de strider dessutom inte 

mot korrigeringsregeln eller svensk skatterätt i övrigt. Därmed inte sagt att änd-

ringarna kommer vara utan verkan, vilket kan låta motsägelsefullt. 

Faktum är dock att reglerna är desamma sedan tidigare. Den nya skrivningen har 

dock inneburit att OECD, i och med BEPS-arbetet, valt att fokusera på vissa 

aspekter av prissättningen. I kapitel I är det tydligt att risk, substans och faktiskt 

agerande har getts ett större fokus, men detta utan att modifiera redan existerande 

regler. 

Det ska här tilläggas att SKV är av samma åsikt. Under ett seminarium i decem-

ber 2015 uttalade representanter för SKV att de nya riktlinjerna i TPG till följd 

av BEPS enbart är ”förtydliganden” av befintliga regler, som kommit till för att 

motverka missuppfattningen kring regelverket. På grund av detta anser SKV 

också sig ha rätten att tillämpa de nya reglerna direkt och även retroaktivt.152 Att 

detta sker är å andra sidan inte helt oväntat. Samma argument har nämligen fram-

förts av SKV när det kommer till kapitel IX som infördes 2010, men som SKV 

har tillämpat på situationer som härrör från innan den tiden.153 

I och med att reglerna är likadana jämfört med tidigare, bör det ändå vara irrele-

vant huruvida den nya regleringen får tillämpas retroaktivt eller inte. Som jag 

har påpekat kommer man komma fram till samma resultat med hjälp av den 

                                                 
152 För bilder från seminariet, se Skatteverkets hemsida, ”Seminarium om BEPS”, 

https://www.skatteverket.se/omoss/press/presseminarier/seminariu-

mombeps.4.3810a01c150939e893f7d63.html (hämtad 2015-12-14). 
153 Se till exempel förvaltningsrätten i Stockholms dom 2014-11-03 i mål-nr 8413-13 m.fl. 

https://www.skatteverket.se/omoss/press/presseminarier/seminariumombeps.4.3810a01c150939e893f7d63.html
https://www.skatteverket.se/omoss/press/presseminarier/seminariumombeps.4.3810a01c150939e893f7d63.html
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gamla regleringen. Det torde således gå bra att använda den metodik som besk-

rivs i NTPG vad avser exempelvis riskallokering, men samtidigt hänvisa till ar-

tiklarna i TPG. I detta fall tillämpas ju inget tekniskt sett retroaktivt. 

6.2. De lege ferenda 
För egen del har jag flera synpunkter i frågan, både vad gäller den materiella 

regleringen avseende risker och omklassificering av transaktioner, men även när 

det kommer till TPG som instrument i sig och hur det används. 

Inledningsvis måste jag påminna om att detta handlar om skatteuttag. Av denna 

anledning gör sig många rättssäkerhetsaspekter gällande, bland annat att uttaget 

ska ske på basis av lag (det vill säga föreskrifter som passerat den demokratiskt 

valda församlingen) och att uttaget ska vara förutsebart. Ända sedan jag först 

kom i kontakt med internprissättning har jag funderat kring dessa frågor. Det 

framstod nämligen för mig, vid en första anblick, som att dessa krav inte upp-

fylldes. Den aktuella lagbestämmelsen, korrigeringsregeln, lämnar ovanligt 

mycket öppet för egna tolkningar. De tolkningar som sedan har gjorts i domsto-

len har stämt överens med de riktlinjer som OECD ger ut – och som på intet sätt 

passerar något egentligt demokratiskt steg. Med tanke på hur oerhört mycket 

pengar som det rör sig om, anser jag det vara ett demokratiproblem att i stort sett 

hela skatteuttaget sker på basis av dessa riktlinjer. 

Det finns dock definitivt fördelar med att det är på detta sätt. Internprissättning 

är knappast en exakt vetenskap. Att ha mjukare regler för att ge vägledning till 

hur priset borde sättas lämnar utrymme både för skattemyndigheter och företag 

att vara något flexibla i sin prissättning. Fördelen syns också tydligt genom 

BEPS-arbetet. Hade TPG varit av mer ”officiell karaktär”, till exempel en del av 

skatteavtalen, skulle riktlinjerna vara långt ifrån lika lätta att implementera. Med 

tanke på att internprissättningen är en mycket internationell fråga, är det av stor 

vikt att implementering och tillämpningen är så lik som möjligt i olika länder. 

Detta blir onekligen lättare av att riktlinjerna kan ändras hyfsat enkelt. Därefter 

är det visserligen upp till de enskilda staterna att erkänna dessa ändringar, men 

halva arbetet är så att säga redan gjort i och med att riktlinjerna ändras. 
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Sammantaget anser jag hela systemet vara bra, men anser att det är viktigt att 

Sverige ser över de eventuella demokratiska problem som finns och dessutom 

inte automatiskt tillämpar riktlinjerna – de måste fortfarande vara i linje med 

svensk rätt och med den korrigeringsregel vi har. 

När det kommer till de aktuella ändringarna i kapitel I är det svårt att säga något 

annat än att de är nödvändiga. Företagen har insett den stora – och möjligtvis 

omoraliska – skatteplaneringsmöjligheten i att sätta upp mer eller mindre tomma 

bolag utan aktivitet (cash boxes) och andra liknande upplägg. Företagen har ”på 

pappret” försökt flytta det värdeskapande arbetet till lågskatteländer utan att de 

facto har flyttat arbetet. Att OECD nu tydligt signalerar att detta kommer att 

skärskådas tycker jag är bra och det kommer förhoppningsvis leda till att upp-

läggen blir mer ärliga och att vinster allokeras till de värdeskapande företagen. 

Det finns dock en risk att SKV kommer vara aggressiva i detta avseende och 

utmana även ärliga upplägg. Enbart för att en koncern har ett företag som har 

hand om koncerninterna lån – och detta företag ligger i ett land där sådana verk-

samheter har en förmånlig beskattning – så behöver inte detta betyda att företaget 

är substanslöst, även om det inte har särskilt många anställda. Detta upplägg ris-

kerar dock att bli ifrågasatt och företagen kan riskera att åka på en revision i 

dessa fall. I sådana fall finns det risk för att prissättningen till slut kommer bli 

felaktig, exempelvis på grund av att företaget inte anser det lönt att utmana 

SKV:s revision eller för att företaget tar det hela till en så kallad mutual agree-

ment procedure (som i grund och botten är en förhandling mellan de inblandade 

länderna och resultatet behöver inte nödvändigtvis bli armlängdsmässigt). Detta 

anser jag inte vara lämpligt. Det ligger därför ett stort ansvar på SKV i framtiden 

och det är viktigt att de inte utmanar legitima internprissättningsupplägg. Hur 

det blir, får tiden utvisa. 
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