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Sammanfattning 
 

BEPS är ett projekt som skapades av OECD för att förhindra att nationers skattebaser 

urholkas, genom att säkerställa att fördelningen av vinster vid internprissättning återspeglar 

var värdet i koncernen skapas. Denna uppsats behandlar BEPS Action 8, som syftar till att 

förbättra riktlinjer för internprissättning av immateriella tillgångar. Syftet med uppsatsen är 

att utreda vilka förändringar avsnittet om hard-to-value intangibles (HTVI) i Action 8 medför 

för svensk rätt. Vidare utreds även huruvida riktlinjerna direkt kan användas för vägledning 

vid internprissättning i Sverige, eller om de kommer att behöva införlivas i svensk rätt innan 

de blir tillämpliga.  

Action 8 introducerar ett helt nytt avsnitt med riktlinjer för HTVI.  Avsnittet inkluderar en 

definition av begreppet. Riktlinjerna för HTVI introducerar en möjlighet för skattemyndig-

heter att använda det faktiska resultatet av en transaktion som presumtiva bevis om att det 

föreligger ett icke-armlängdsmässigt internpris. Vidare ställer riktlinjerna högre beviskrav på 

den skattskyldige, än interprissättningsreglerna i Sverige, för att visa att det inte föreligger 

en felaktig internprissättning. 

Uppsatsförfattaren anser att det inte är möjligt att direkt använda riktlinjerna för vägledning 

vid internprissättning i Sverige. Detta eftersom beviskraven som riktlinjerna förespråkar inte 

är förenliga med svenska skatteregler. Ett införlivande med svensk rätt blir därmed nöd-

vändigt för att riktlinjerna ska kunna tillämpas i Sverige. Författaren föreslår att riktlinjerna 

kodifieras i ett nytt kapitel i IL. En alternativ metod vore att ändra ordalydelsen i den svenska 

internprissättningsregeln (korrigeringsregeln) så att riktlinjerna håller sig inom det tolknings-

utrymme som ges av lagregeln. 
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1. Inledning 
 

1.1   Bakgrund 
 

Transfer pricing, eller internprissättning som det kallas i Sverige, är ett område som snabbt 

har växt under de senaste decennierna och fortsätter att vara ett aktuellt område i svensk 

rätt. Globaliseringen och den ökade internationella handeln har medfört att interna 

transaktioner blivit en vardaglig nödvändighet för många multinationella företag som siktar 

på att nå ut till nya marknader och kunna uppnå effektivitet. Globalt sker ungefär 60% av 

världshandeln inom koncerner.1 En aspekt av internprissättning är de skattefördelar som kan 

uppnås genom gränsöverskridande interna transaktioner. Detta kan exempelvis göras 

genom att ett företag placerar en immateriell tillgång i ett land med låg skattesats (eller 

ingen alls). De övriga företagen i koncernen betalar sedan för att få nyttja den immateriella 

tillgången. På detta sätt kan den multinationella koncernen se till att en stor del av vinsten 

som skapas hamnar i ett land med lägre beskattning än där den värdeskapande verksam-

heten håller till.  

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) beslutade, i ljuset av 

finanskrisen 2008, att starta ett projekt som kom att kallas för Base Erosion and Profit 

Shifting (BEPS). Projektets syfte är att motverka att skattebaser urholkas och att vinster 

förflyttas mellan länder genom avancerad skatteplanering. Projektet ska säkra att 

beskattningen sker där det värdeskapande arbetet utförs. Det ska även motverka att vinster 

flyttas till lågskatteländer eller inte blir skattade alls.2 BEPS innehåller 15 slutrapporter 

(Actions). BEPS Action 8 behandlar internprissättning av immateriella tillgångar, bland annat 

introduceras ett nytt avsnitt om hard-to-value intangibles (HTVI). Avsnittet syftar till att 

skapa riktlinjer för hur skattemyndigheter ska hantera internprissättningen av immateriella 

tillgångar vars värde är svårt att fastställa. Det introduceras för skattemyndigheterna en 

möjlighet att använda presumtiva bevis för att i efterhand ändra ett transferpris beroende 

                                                           
1
Skatteverket, Internprissättning, Tillgänglig: 

https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/internprissattning.4.3dfca4f410f4fc
63c8680005982.html (Hämtad: 2016-05-15) 
2
 OECD, About Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), Tillgänglig: http://www.oecd.org/ctp/beps-about.htm 

(Hämtad: 2016-05-15) 

https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/internprissattning.4.3dfca4f410f4fc63c8680005982.html
https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/internprissattning.4.3dfca4f410f4fc63c8680005982.html
http://www.oecd.org/ctp/beps-about.htm
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på resultatet av en transaktion som innehöll en HTVI. Enskilda länder kommer att behöva 

avgöra om och vilka lagstiftningsåtgärder som kan behöva göras med anledning av slut-

rapporterna. 

1.2   Syfte 
 

Med utgångspunkt i svensk nationell rätt och OECD:s slutrapporter är fokus för denna 

uppsats att utreda rättsläget för internprissättning av HTVI. Syftet med uppsatsen är att 

klargöra vilka förändringar avsnittet om HTVI i BEPS Action 8 kommer att medföra i svensk 

nationell rätt om de skulle bli tillämpliga. Uppsatsen kommer även att utreda om riktlinjerna 

i BEPS Action 8 uppfyller förutsättningarna för att kunna ge direkt vägledning i svensk rätt 

eller om de kommer att behöva införlivas. Uppsatsen kommer i så fall att utreda hur 

riktlinjerna på bästa sätt kan införlivas. 

1.3   Avgränsningar 
 

Uppsatsen kommer att fokusera på vissa avsnitt i BEPS Action 8 och vilka förändringar dessa 

avsnitt kommer att medföra. Eftersom Action 8 innebär förändringar av de tidigare Transfer 

Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (TPG) kommer även 

dessa riktlinjer att presenteras i uppsatsen. Då uppsatsen endast behandlar immateriella 

tillgångar kommer de att vara utgångspunkten även för beskrivningen av TPG och svensk 

gällande rätt.  

Under år 2014 presenterades ett utkast till Action 8, Guidance on Transfer Pricing Aspects of 

Intangibles (TPGI). När detta utkast presenterades hade arbetet med HTVI inte ännu 

färdigställts, varför OECD valde att i TPGI behålla avsnittet om ”transaktioner av immateriella 

tillgångar med osäker värdering” precis som det såg ut i TPG. Detta eftersom stora för-

ändringar ändå förväntades uppkomma inom det kommande året. Inte heller presenterades 

några riktlinjer för HTVI i TPGI. Av den anledningen ser författaren ingen anledning att 

presentera materialet i TPGI, utan kommer i denna uppsats istället att hänvisa till Action 8 

och TPG.  

Vad gäller BEPS-rapporterna kommer denna uppsats att endast fokusera på riktlinjerna kring 

immateriella tillgångar, varför uppsatsförfattaren väljer att lämna övriga rapporter utanför 
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ramen för denna uppsats. Visserligen presenteras Action 8-10 tillsammans och har därför en 

viss koppling till varandra. Det är däremot endast Action 8 som presenterar riktlinjer för 

Immateriella tillgångar och Action 9-10 kommer därför inte att analyseras i denna uppsats. 

Främst kommer kapitel 6 i Action 8 att utredas, nämligen kapitlet om immateriella tillgångar 

och HTVI. Ytterligare några kapitel kommer att behandlas, men endast i den mån det är 

nödvändigt för att utreda internprissättning av HTVI. Kapitel 7 och 8 kommer inte att beröras 

i denna uppsats. Kapitel 7 behandlar Low value-adding Intra-group services och kapitel 8 

behandlar Cost Contribution Arrangements, och har inte betydelse för att uppfylla upp-

satsens syfte. 

Funktionsanalysen, jämförelseanalysen och val av prissättningsmetod är alla viktiga aspekter 

vid internprissättning. Dessa aspekter har författaren dock valt att inte presentera uppsatsen 

eftersom de inte nödvändiga för att behandla riktlinjerna för HTVI. Vidare kommer endast de 

riktlinjer som är av central betydelse för prissättningen av HTVI att behandlas i denna 

uppsats. Hade alla dessa aspekter inkluderats och behandlats utförligt hade uppsatsen blivit 

ohållbart lång.  

De problem som presenteras i denna uppsats kommer i första hand att angripas ur ett 

juridiskt perspektiv. Förvisso innefattar internprissättning många intressanta ekonomiska 

spörsmål, men dessa kommer endast att redogöras för i den omfattning som det krävs för 

att förstå de juridiska perspektiven. 

BEPS-rapporterna är i skrivande stund inte helt färdigställda. Uppsatsförfattaren kommer 

därför endast att beakta förändringar som är framställda till och med den 15 maj 2016. 

Skulle uppsatsförfattaren ta hänsyn till rapporter som presenteras efter detta datum skulle 

det kunna äventyra tidsplaneringen av denna uppsats. De relevanta rapporterna för denna 

uppsats har dock till största del färdigställs, varför denna avgränsning inte bör ha någon 

påverkan på resultatet av uppsatsen. Om det hänvisas till tidigare rapporter kommer detta 

att uppmärksammas i uppsatsen eftersom det är möjligt att rättsläget kan komma att ändras 

i takt med att OECD arbetar fram nya riktlinjer. 
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1.4   Metod och material  
 

I denna uppsats kommer först och främst att användas en rättsdogmatisk metod. Det 

innebär att de källor som kommer att användas är: lag och förarbeten, prejudikat och 

doktrin. Rättskällorna har den inbördes ordning som de är presenterade ovan. Denna metod 

används bäst för att beskriva gällande rätt i Sverige där det finns en tydlig inbördes ordning 

mellan rättskällorna. Där internationella rapporter analyseras kommer också, i syfte att 

utreda gällande rätt, att användas en rättsdogmatisk metod. Metoden fungerar väl för att 

beskriva gällande rätt och att systematisera den.3   

I uppsatsens avslutande kapitel där det redogörs för vilka förändringar HTVI kan innebära i 

Sverige samt gällande införlivandet av riktlinjerna i Sverige, kommer istället att användas en 

rättsanalytisk metod. Här kan komma att användas en större mängd olika material för att ge 

underlag för en mer mångfacetterad analys. En rättsanalytisk metod ger även mer utrymme 

för värderingar eller jämförelser.4 Det avslutande kapitlet kommer även att innehålla 

utlåtanden från intervjuer med några av experterna på området för beskattning och 

internprissättning.  

För att ge ytterligare insikt i området kommer att hänföras till relevant doktrin. Doktrinen 

består av både litteratur och artiklar som är skrivna av experter på området. Eftersom upp-

satsen till stor del behandlar internationellt material kommer användandet av litteratur inte 

vara begränsat till svensk litteratur, även utländsk litteratur förekommer. 

Eftersom OECD:s slutrapporter, i skrivande stund, endast är några månader gamla har det 

dock ännu inte publicerats någon omfattande monografi som beaktar de senaste riktlinjerna. 

Artiklar finns det däremot gott om, och de kommer att användas i stor utsträckning i denna 

uppsats. Rättskällevärdet av dessa artiklar kommer att granskas kritiskt, samma sak gäller för 

all litteratur som används i uppsatsen. Författarens uppfattning är att artiklarna på området 

ofta är skrivna av erfarna jurister som är experter på området och dessa artiklar erbjuder 

därför en del intressanta synpunkter.  

                                                           
3
 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 3 u., Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 2015, s. 43 

4
 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 3 u., Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 2015, s. 45 
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Även myndigheters uttalanden och utlåtanden kommer att användas som källa i denna 

uppsats. Detta främst för att ge en bild av hur svenska myndigheter ställer sig till rätts-

källevärdet av OECD:s riktlinjer och hur de ska tillämpas i svensk nationell rätt. OECD 

publicerade de kommentarer, angående avsnittet om HTVI, som inkom från bland annat 

företag och organisationer som är aktiva på marknaden. Dessa kommentarer ger en insikt i 

vilka problem som de olika företagen anser kan komma att uppstå av förändringarna som 

presenteras i de slutliga rapporterna.  

1.5   Disposition 
 

Uppsatsens disposition ska inledningsvis ge en överblick över regelverket för 

internprissättning. Även OECD:s arbete kommer att presenteras för att skapa en insikt i hur 

deras arbete påverkar svensk nationell rätt. Därefter kommer själva problemformuleringen 

att presenteras för att ge läsaren en förståelse för vad uppsatsen syftar till att klargöra. De 

svenska reglerna om internprissättning kommer att redogöras för efter BEPS Action 8, för att 

tydligare kunna identifiera vilka förändringar som aktualiseras i och med införlivandet av 

BEPS avseende HTVI. 

Kapitel 1: Uppsatsens första kapitel syftar till att ge en översikt över uppsatsens syfte, och 

varför problemformuleringen ser ut som den gör. Vidare ska första kapitlet även ge en 

uppfattning om hur författaren gått till väga för att insamla material och även vilken metod 

som använts för att besvara uppsatsens syfte.  

Kapitel 2: Andra kapitlet presenterar OECD och deras material som syftar till att skapa 

riktlinjer angående internprissättning. 

Kapitel 3: Uppsatsens tredje kapitel analyserar specifikt Action 8, som behandlar frågor kring 

internprissättningen av HTVI.  

Kapitel 4: Fjärde kapitlet syftar till att på en mer djupgående nivå förklara hur svensk 

nationell rätt om internprissättning är uppbyggd, och hur regelverket tillämpats i praxis. 

Kapitel 5: Femte kapitlet analyserar vilka förändringar som avsnittet om HTVI i Action 8 

kommer att medföra för svensk nationell rätt och hur riktlinjerna ska införlivas. 
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2. OECD Transfer Pricing Guidelines  
 

2.1   Inledning 
 

I detta kapitel ges en introduktion till OECD:s modellavtal och Transfer Pricing Guidelines for 

Multinational Enterprises and Tax Administrations (TPG). Kapitlet ämnar ge en överblick över 

vilket inbördes förhållande som OECD:s material har till varandra. Action 8 i BEPS utgör 

förslag till förändringar i TPG. Fokus kommer därför även ligga på att presentera de regler 

som enligt TPG bör tillämpas på svårvärderade immateriella tillgångar, för att ge en tydligare 

bild över vilka förändringar avsnittet om HTVI i Action 8 kommer att medföra. I kapitel 3 i 

denna uppsats presenteras förslagen enligt Action 8. 

2.2   Bakgrund 
 

OECD:s modellavtal (Model Tax Convention)5 utformades av en särskild skattekommitté för 

att fungera som en modell utifrån vilken medlemsstaterna ska utforma sina skatteavtal. 

Modellen ska skapa gemensamma, identiska regler som ska minska risken för dubbel-

beskattning. Artikel 9 i modellavtalet behandlar beskattning av associerade företag. Där 

definieras bland annat armlängdsprincipen. OECD skapade TPG och modellavtalet för att 

tillsammans skapa en internationell konsensus på hur internprissättning vid gränsöver-

skridande transaktioner ska gå till. Tanken är att riktlinjerna ska användas av både skatte-

myndigheter och företag för att hitta ömsesidigt tillfredsställande lösningar till internpris-

sättningsdispyter. Målet är att medlemsländerna ska implementera dessa ramverk i den 

nationella rätten och därmed skapa en internationell likformighet i lagstiftningen.6  

OECD:s TPG släpptes år 2010. TPG är resultatet av kontinuerlig utveckling av de ursprungliga 

riktlinjerna som presenterades 1979.7 TPG skapades för att användas som verktyg vid tolk-

ningen av OECD:s modellavtal. I kommentaren till modellavtalet hänvisar OECD till TPG och 

bekräftar att TPG ska användas för att tolka modellavtalet. TPG utgör internationellt accep-

terade principer och ger riktlinjer för hur armlängdsprincipen ska tillämpas.   

                                                           
5
 Se OECD, Model Convention With Respect to Taxes on Income and on Capital: Condensed Version 2014 

6
 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2010, s. 20-21 

Preface p. 15-19 
7
 Se Transfer Pricing and Multinational Enterprises, 1979 
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I kommentaren till modellavtalet nämns även att TPG kommer att kontinuerligt förändras 

och uppdateras. 8   

BEPS-rapporterna utgör den senaste i en rad av ändringar som gjorts sedan dess. BEPS utgör 

alltså en rapport med förändringar av TPG. För att förstå BEPS och innehållet däri är det 

därför viktigt att först redogöra för TPG. OECD:s rapporter är inte bindande i sig, de 

reflekterar endast viljan hos OECD:s medlemmar för hur armlängdsprincipen bör tillämpas.9  

Trots att rapporterna inte är bindande används de i stora delar av världen, både vid 

tolkningen av armlängdsprincipen och vid lagstiftning om internprissättning.10  

2.3   Armlängdsprincipen i modellavtalet 
 

Armlängdsprincipen utgör idag den internationellt vedertagna principen för att hantera 

internprissättning. I Sverige återfinns armlängdsprincipen i den så kallade korrigeringsregeln 

i 14 kap. 19 § Inkomstskattelagen (1999:1229). Armlängdsprincipen går ut på att alla koncern-

interna transaktioner ska vara i linje med marknadspris.11 Armlängdsprincipen definieras i 

artikel 9 i OECD:s modellavtal och lyder så här:12   

“1. Where 

 a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the 

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

or 

 b) the same persons participate directly or indirectly in the management, 

control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the 

other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed 

between the two enterprises in their commercial or financial relations which 

differ from those which would be made between independent enterprises, then 

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

enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be 

included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.  

                                                           
8
 OECD, Commentary on article 9: concerning the taxation of associated enterprises, in Model Tax Convention 

on Income and on Capital: Condensed Version 2014, p. 1  
9
 Monsenego, Jérôme, Introduction to Transfer Pricing, 1 u. Studentlitteratur AB, Lund, 2013, s. 36. Se även 

nedan avsnitt 5.3 
10

 Monsenego, Jérôme, Introduction to Transfer Pricing, 1 u. Studentlitteratur AB, Lund, 2013, s. 36 
11

 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2010, s. 31-32 p. 
1.2-3  
12

 OECD, Model Convention with Respect to Taxes on Income and Capital: Condensed Version 2014, s. 29-30 
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2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State 

— and taxes accordingly — profits on which an enterprise of the other 

Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so 

included are profits which would have accrued to the enterprise of the first 

mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been 

those which would have been made between independent enterprises, then that 

other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax 

charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard 

shall be had to the other provisions of this Convention and the competent 

authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.” 

Ett pris som bestäms enligt armlängdsprincipen innebär det bästa alternativet enligt OECD 

eftersom det styrs helt och hållet av marknadskrafter. Armlängdsprincipen är neutral och är 

ämnad att inte ge en fördel till något speciellt land. Priserna styrs istället utifrån objektiva 

bedömningar så som de hade bedömts mellan oberoende företag.  Även om armlängds-

principen idag tillämpas i många länder kan den praktiska tillämpningen och tolkningen skilja 

sig från land till land.13 

2.4 Immateriella tillgångar i TPG 
 

TPG innehåller endast, i jämförelse med Action 8, ett kort kapitel om internprissättning av 

immateriella tillgångar. Action 8 presenterar mer utförliga och detaljerade riktlinjer för 

internprissättning av immateriella tillgångar. TPG innehåller ett avsnitt som beskriver 

internprissättning av immateriella tillgångar med osäker värdering.14 Detta avsnitt behölls 

även i Action 8, med i princip exakt samma innebörd. I TPG saknas det däremot helt riktlinjer 

för så kallade hard-to-value intangibles, ett begrepp som introducerades i och med BEPS-

rapporterna. Riktlinjerna för internprissättning av immateriella tillgångar med osäker 

värdering, syftar främst till att beskriva hur oberoende företag hanterar internprissättningen 

av immateriella tillgångar med osäker värdering. Riktlinjerna för HTVI är främst riktade till 

skattemyndigheter för att ge vägledning till hur de ska hantera felprissättning av 

immateriella tillgångar som faller under definitionen av HTVI.  

Det finns ingen definition i TPG av vilka tillgångar som kan utgöra immateriella tillgångar 

med osäker värdering. Vad som överhuvudtaget utgör en immateriell tillgång enligt TPG är 

                                                           
13

 Monsenego, Jérôme, Introduction to Transfer Pricing, 1 u. Studentlitteratur AB, Lund, 2013, s. 24. 
14

 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2010, s. 201 p. 6.28 
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ganska oklart. Av riktlinjerna framgår endast att begreppet immateriell tillgång inkluderar 

rättigheter att använda industriella tillgångar såsom patent, varumärken, kännetecken, 

design och mönster. Det inkluderar även litterära verk, samt andra immateriella rättigheter 

såsom know-how och yrkeshemligheter. TPG fokuserar dock främst på sådana immateriella 

rättigheter som associeras med kommersiella aktiviteter och marknadsföring.15 

2.4.1 Immateriella tillgångar med osäker värdering 

 

Som nämnts ovan finns i TPG inga riktlinjer för så kallade hard-to-value intangibles. Däremot 

finns ett avsnitt om immateriella tillgångar med osäker värdering. 16 Dessa riktlinjer ska nu 

redogöras för. 

Immateriella tillgångar kan ibland ha en sådan speciell karaktär som försvårar letandet efter 

en jämförbar transaktion och i vissa fall gör det svårt att bedöma värdet av tillgången vid 

tidpunkten för transaktionen. När det är svårt att sätta ett precist värde på tillgången 

uppstår frågan hur man ska bedöma det armlängdsmässiga priset för transaktionen. 

Problemet bör lösas av skattemyndigheterna och skattskyldiga, genom att utgå från vad 

oberoende parter hade gjort i en jämförbar situation.17  

Beroende på fakta och omständigheter finns det olika metoder oberoende företag kan 

använda sig av för att hantera hög osäkerhet vid prissättning av transaktioner. En möjlighet 

är att använda sig av förväntade intäkter för att avgöra prissättningen. När företagen avgör 

vad de förväntade intäkterna antas bli, måste de ta med i beräkningen i vilken utsträckning 

framtida händelseförlopp är förutsebara. I vissa fall kan dessa beräkningar antas vara till-

räckligt pålitliga för att använda som underlag för prissättning utan att reservera sig rätten 

att i efterhand göra justeringar av priset.18 I andra fall kan det visa sig att en beräkning 

baserad på förväntade intäkter inte utgör tillräckligt skydd mot osäkerheten vid prissätt-

ningen av immateriella tillgångar med osäker värdering. I sådana fall kan oberoende företag 

istället tänkas använda sig av korttidskontrakt eller kontrakt som innehåller prisjusterings-

klausuler för att skydda sig mot framtida händelseförlopp som inte kan förutses. Exempelvis 

                                                           
15

 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2010, s. 191 p. 6.2 
16

 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2010, s. 201-203 p. 
6.29-35 
17

 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2010, s. 201 p. 6.28 
18

 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2010, s. 201 p. 6.29 
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kan avtalet innehålla en klausul som medför att royaltyn (ersättningen) ökar i takt med att 

licenstagarens försäljningar ökar.19 

Oberoende företag kan besluta sig för att i viss omfattning ta risken att oförutsägbara 

händelser inträffar, men samtidigt avtala om att omförhandling kan bli aktuell i de fall den 

oförutsägbara händelsen påverkar de fundamentala grunderna för vilka prissättningen 

baserats på. Sådan omförhandling kan exempelvis bli aktuell om en royalty som är baserad 

på försäljningen av en patenterad medicin skulle visa sig vara alldeles för högt satt på grund 

av exempelvis ett oförutsebart händelseförlopp i form av en alternativ lågkostnadsmedicin 

som introducerats på marknaden. Den för högt satta royaltyn kan ta bort incitamentet för 

licenstagaren att överhuvudtaget producera produkten.20 

När skattemyndigheter bestämmer prissättningen av en kontrollerad transaktion som 

innehåller immateriella tillgångar med osäker värdering ska skattemyndigheten följa de 

arrangemang som hade avtalats mellan oberoende parter i en jämförbar situation. Hade 

oberoende parter använt sig av en särskild beräkning för att bestämma prissättningen av 

transaktionen ska alltså skattemyndigheten tillämpa samma beräkning. Skattemyndig-

heterna kan i ett sådant fall undersöka om de associerade företagen gjort en korrekt 

beräkning vid prissättningen med beaktande av alla händelseförlopp som var rimligt 

förutsebara. 21 

Det kan uppstå svårigheter för skattemyndigheter att avgöra, speciellt när den skattskyldige 

inte är samarbetsvillig, vilka intäkter som var rimligt förutsebara vid tidpunkten för 

transaktionen. En skattskyldig som inte är samarbetsvillig kan exempelvis i ett tidigt skede 

överföra en immateriell tillgång till ett associerat företag till ett pris som inte reflekterar dess 

verkliga värde, för att sedan hävda att det vid tidpunkten för transaktionen var omöjligt att 

förutse att produkten skulle bli lyckad. I ett sådant fall måste skattemyndigheter fråga sig 

vad oberoende företag hade gjort i en jämförbar situation utifrån den information som 

rimligtvis fanns tillgänglig vid tidpunkten för transaktionen. Särskilt måste beaktas om de 

associerade företagen gjorde beräkningar som oberoende företag hade ansett tillräckliga i 

ljuset av förutsebara händelseförlopp och med beaktande av risken för eventuella 
                                                           
19

 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2010, s. 201 p. 6.30 
20

 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2010, s. 201-202 p. 
6.31 
21

 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2010, s. 202 p. 6.32 
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oförutsebara händelseförlopp. Vidare måste även beaktas om oberoende företag i en 

jämförbar situation hade krävt ytterligare skydd mot risken som uppstår på grund av att 

värderingen är osäker.22 

Om oberoende företag hade insisterat på, i en jämförbar situation, att inkludera en 

prisjusteringsklausul i kontraktet, borde även skattemyndigheterna ha möjligheten att be-

stämma prissättningen baserat på användandet av en sådan klausul. På samma sätt borde 

inträffandet av ett oförutsebart händelseförlopp som är så fundamentalt att det hade lett till 

en omförhandling mellan oberoende parter, även leda till en motsvarande prisjustering 

mellan associerade företag.23 

Huvudfrågan att avgöra är huruvida värderingen vid tidpunkten för transaktionen är så pass 

osäker att oberoende parter hade avtalat om en prisjusteringsklausul, eller att förändringen i 

värde är så fundamental att det hade lett till en omförhandling mellan oberoende parter. 

Där så är fallet är skattemyndigheterna berättigade till att justera internpriset på basis av en 

prisjusteringsklausul eller en omförhandling som hade tagit plats i en jämförbar situation 

mellan oberoende parter. I de fall där det inte finns någon orsak att tro att en pris-

justeringsklausul eller omförhandling hade blivit aktuell mellan oberoende parter finns det 

inte heller anledning för skattemyndigheten att göra en sådan prisjustering. Endast 

existensen av viss osäkerhet kring värderingen borde inte leda till en justering av internpriset 

utan att beakta vad oberoende parter hade gjort i en jämförbar situation.24  

2.4.2 Exempel för att illustrera riktlinjerna om immateriella tillgångar med 

osäker värdering 

 

I TPG presenterades tre exempel som ämnade illustrera hur riktlinjerna om immateriella 

tillgångar med osäker värdering skulle tillämpas i praktiken. Dessa exempel tas med i 

presentationen för att tydligare kunna belysa skillnaderna mellan tidigare riktlinjer och de 

som infördes i och med BEPS Action 8. Dessa exempel presenteras i Annexet till kapitel 6 i 

TPG, exempel 1-3. Endast de första två exemplen redogörs för här.  

                                                           
22

 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2010, s. 202, p. 6.33 
23

 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2010, s. 202, p. 6.34 
24

 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2010, s. 128 p. 3.73 
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2.4.2.1        Exempel 1 

 

Rättigheter för att tillverka och distribuera en medicin licensieras mellan associerade 

företag. Företagen har avtalat om en royalty för den treårsperiod som avtalet löper. 

Avtalsvillkoren är i enlighet med vad som är branschpraxis och vad som mellan oberoende 

företag avtalas för jämförbara produkter. Royaltyn anses vara i enlighet med vad som hade 

avtalats mellan oberoende parter baserat på de intäkter som kan förutses av parterna då 

avtalet ingås.  

Under det sista året av avtalets löptid upptäcks det att medicinen har ett större 

användningsområde än vad som först hade trotts. Detta leder till en beaktansvärd ökning i 

försäljning och vinster för licenstagaren. Hade avtalet istället ingåtts under år tre med 

informationen som nu fanns tillgänglig, hade det armlängdsmässiga priset utan tvekan varit 

högre för att reflektera den immateriella tillgångens ökade värde.  

Skattemyndigheten har tillgång till bevis som stärker uppfattningen att det nya 

användningsområdet var oförutsett vid tidpunkten för avtalets ingång samt att royalty-

ersättningen som sattes år ett var rimligt med tanke på den förväntade utdelningen för båda 

parterna. Avsaknaden av prisjusteringsklausuler eller andra skydd mot osäkerheten vid 

värderingen är även det i linje med vad som avtalas vid jämförbara transaktioner mellan 

oberoende parter. Det finns inte heller något som tyder på att händelseförloppet var så 

fundamentalt att det hade lett till omförhandling om transaktionen hade ingåtts mellan två 

oberoende parter.  

Med beaktande av allt ovanstående finns ingen anledning att justera royaltyersättningen för 

år tre. I detta fall skulle en sådan ändring av royaltyersättningen i efterhand vara i strid med 

de regler som presenteras i kapitel 6 i TPG. 25 

2.4.2.2        Exempel 2 

 

Förutsättningarna är samma som i exempel 1. Anta att parterna i slutet av treårsperioden 

omförhandlade avtalet. Vid denna tidpunkt är det känt att den immateriella tillgången är 

                                                           
25

 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2010, s. 365-366 
Annex to chapter VI, example 1.  
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värd mer än vad som antogs då första avtalet ingicks. Den oväntade ökningen i 

licenstagarens försäljningar är dock fortfarande färsk och det går inte med någon säkerhet 

beräkna om försäljningarna kommer att fortsätta i samma takt. Omvärderingen av den 

immateriella tillgången är därför högst osäker. Hur som helst ingår parterna ett nytt avtal för 

tio år med en fast royaltyersättning som är väsentligt högre än i det ursprungliga avtalet och 

baseras på spekulativa förväntningar om en kontinuerlig och ökande efterfrågan.  

Det är inte vanligt inom denna bransch att ingå långtidskontrakt med en fast royalty-

ersättning för immateriella tillgångar som potentiellt har ett högt värde men som inte kan 

anses vara särskilt marknadsprövade. Det finns inte heller något som stödjer att 

beräkningarna som gjordes av de associerade företagen hade godkänts av oberoende 

företag för att meritera en fast royaltyersättning. Anta att det finns bevis, i form av årligen 

gjorda undersökningar, som tyder på att oberoende parter i en liknande situation hade krävt 

skydd i form av prisjusteringsklausuler.  

Anta att försäljningarna under år 4 fortsatte att stiga och att royaltyersättningen under den 

tiden var helt i enlighet med armlängdsmässiga priser. I början av år 5 introduceras en 

konkurrerande vara som visar sig vara ännu mer effektiv. Detta medför att försäljningarna 

drastiskt sjunker. Royaltyersättningen från år 5 och framåt kan inte anses vara förenlig med 

armlängdsprincipen och det vore korrekt av skattemyndigheter att göra en internpris-

sättningsjustering med verkan från år 6 och framåt. Denna justering är berättigad utifrån 

bevisningen att oberoende företag hade inkluderat en prisjusteringsklausul i avtalet.26 

2.5 Sammanfattning 
 

I detta kapitel har det konstaterats att OECD:s modellavtal och TPG skapades för att införa 

gemensamma och likformiga internationella riktlinjer vad gäller internprissättning.27 Det har 

även redogjorts för armlängdsprincipen, som är den vedertagna principen för internpris-

sättning. Armlängdsprincipen ges uttryck i Artikel 9 i modellavtalet. Vidare har även i detta 

kapitel redogjorts för TPG, som är ämnad att utgöra ett verktyg för att kunna tolka 

                                                           
26

 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2010, s. 366-367 
Annex to chapter VI, example 2.  
27

 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2010, s. 20-21 
Preface p. 15-19 
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armlängdsprincipen.28 Tanken med TPG är att riktlinjerna ska användas av både skattskyldiga 

och skattemyndigheter för att minska risken för dispyter och risken för dubbelbeskattning.29 

I TPG saknas en tydlig definition av vad som utgör immateriella tillgångar, men det framgår 

att bland annat patent, varumärken, kännetecken, design och mönster utgör immateriella 

tillgångar som faller under riktlinjernas tillämpningsområde. Även litterära verk, samt andra 

immateriella rättigheter såsom know-how och yrkeshemligheter inkluderas.30 

Huvudregeln vid transaktioner av immateriella tillgångar är att prissättningen ska överens-

stämma med vad som hade avtalats mellan oberoende parter. När det gäller immateriella 

tillgångar med osäker värdering gäller det därför för skattemyndigheter att undersöka hur 

oberoende parter hade agerat för att hantera risken för en felaktig värdering. Oberoende 

företag använder sig bland annat av beräkningar av de förväntande intäkterna för att 

bestämma en prissättning. Även andra metoder förekommer, såsom korttidskontrakt, pris-

justeringsklausuler samt även omförhandling av kontraktet vid vissa oförutsebara händelser. 

När skattemyndigheten bestämmer ett internpris ska de följa de arrangemang som 

oberoende parter hade avtalat om.31  

Ibland har skattemyndigheter svårt att få fram tillräckligt med information för att kunna göra 

en bedömning av vad som utgör ”förväntade intäkter”.  Detta eftersom skattemyndighet-

erna sällan besitter lika mycket relevant information om transaktionen som de skattskyldiga 

som vidtog transaktionen. I en sådan situation ska skattemyndigheten utgå från hur 

oberoende parter i en jämförbar situation hade agerat utifrån den information som rimligtvis 

fanns tillgänglig vid transaktionstidpunkten. Skattemyndigheten måste även beakta om 

oberoende parter hade insisterat på att inkludera någon form av skydd i avtalet, såsom en 

prisjusteringsklasul.32 

                                                           
28

 OECD, Commentary on Article 9: Concerning the taxation of associated enterprises, in Model Tax Convention 
on Income and on Capital: Condensed Version 2014, p. 1 
29

 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2010, s. 20-21 
Preface p. 15-19 
30

 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2010, s. 191 p. 6.2 
31

 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2010, s. 201-202 p. 
6.29-32 
32

 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2010, s. 202 p. 6.33-
34 
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3. BEPS - Action 8 
 

3.1 Inledning 
 

Detta kapitel ämnar presentera Action 8 i Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Endast de 

avsnitten som är av betydelse för värderingen av HTVI kommer att redogöras för. Fokus 

kommer i detta kapitel att ligga på att skildra vilka förändringar som Action 8 innebär för 

internprissättningen av svårvärderade immateriella tillgångar gentemot de tidigare rikt-

linjerna i TPG.  

3.2   Bakgrund 
 

OECD ansåg att de existerande internationella riktlinjerna för internprissättning (TPG 2010) 

kan ge upphov till resultat som innebär att fördelningen av vinster inte överensstämmer 

med var värdeskapandet faktiskt sker. OECD menade att riktlinjerna i TPG 2010 ger uppfatt-

ningen av att för mycket fokus ska läggas på hur fördelningen av risker, tillgångar och 

funktioner har kommit till i avtalet mellan parterna. Eftersom fokus läggs mer på hur 

fördelningen skett i avtalet och inte i praktiken har detta lämnat utrymme för manipulation. 

Genom att i avtalet placera exempelvis riskerna på ett företag, utan att faktiskt överföra 

riskerna på denna part, kan företag uppnå en vinstfördelning som inte överensstämmer med 

hur värdet faktiskt har skapats inom koncernen. OECD ansåg därför att det var nödvändigt 

att förtydliga och förstärka armlängdsprincipen.33 Ett av målen med BEPS är att säkerställa 

att fördelningen av vinster vid internprissättning återspeglar var värdeskapandet sker inom 

koncernen.34 Tanken är att detta ska lösas bland annat genom att säkerställa att alla företag 

inom den multinationella koncernen har rätt till ersättning för de funktioner de utför, 

tillgångar de använder, och de risker de står för som hänför sig till den immateriella 

tillgången.35 

Action 8 utgör förändringar av TPG 2010. Action 8 fokuserar på problematiken som kan 

uppstå vid internprissättning av immateriella tillgångar, eftersom felfördelningen av intäkter 

                                                           
33

 OECD, Aligning Transfer Pricing Outcomes With Value Creation, 2015, Executive summary, s. 9  
34

 OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, 2013,  s. 20 
35

 OECD, Aligning Transfer Pricing Outcomes With Value Creation, 2015, s. 77-78 p. 47-49 
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som genererats av immateriella tillgångar har lett till urholkningen av skattebaser.36 BEPS 

Action 8 ämnar modernisera riktlinjerna för immateriella tillgångar. OECD är medvetna om 

den svårighet som uppstår vid värderingen av särskilda immateriella tillgångar och har därför 

introducerat en metod som ska försäkra en korrekt prissättning av ”Hard-to-value 

intangibles” genom att ge länderna ytterligare ett verktyg för att hantera informations-

assymetrin som kan uppstå mellan skattskyldig och skattemyndighet.37  

3.3 Definitionen av immateriella tillgångar 
 

Definitionen av vad som utgör immateriella tillgångar är av betydelse för riktlinjerna av HTVI 

av den anledning att den avgränsar vilka immateriella tillgångar som ska behandlas enligt 

riktlinjerna i kapitel 6 i Action 8. Dessa immateriella tillgångar kan sedan komma att falla in 

under definitionen av HTVI. Enligt Action 8 utgör en immateriell tillgång något som:  

1. Inte är en fysisk eller finansiell tillgång, och som  

2. Kan ägas eller kontrolleras för att nyttjas i kommersiella aktiviteter och 

3. En oberoende part hade varit villig att betala en ersättning för att kunna förvärva 

eller nyttja.38 

Istället för att lägga fokus på redovisning eller legaldefinitioner ska bedömningen huruvida 

någonting utgör en immateriell tillgång ta sin utgångspunkt i vad som skulle ha avtalats av 

två oberoende parter vid en jämförbar situation. Detta eftersom immateriella tillgångar som 

är av stor vikt vid internprissättningar inte nödvändigtvis klassificeras som en immateriell 

tillgång för redovisningsändamål. 39 Vad som kan utgöra en immateriell tillgång har alltså 

getts en bred definition, detta bland annat för att säkerställa att inget av värde faller utanför 

vad som kan utgöra en immateriell tillgång.40  

I slutrapporten ges ett antal exempel på vad som kan utgöra immateriella tillgångar, såsom 

patent, know-how, affärshemligheter, varumärken, licenser, goodwill och ongoing concern.41 

                                                           
36

 OECD, Aligning Transfer Pricing Outcomes With Value Creation, 2015, Executive summary, s. 9-10 
37

 OECD, Explanatory Statement, s. 7-8 
38

 OECD, Aligning Transfer Pricing Outcomes With Value Creation, 2015, s. 66 p. 6.6.  
39

 OECD, Aligning Transfer Pricing Outcomes With Value Creation, 2015, s. 66 p. 6.7 
40

 Hall, Mikael, Jacobsen, Mikael, Monsenego, Jérôme, BEPS och internprissättning – särskilt fokus på risk, 
kapital och immateriella tillgångar, Svensk skattetidning, nr 4 2015, SvSkt 2015:4, s. 354 
41

 OECD, Aligning Transfer Pricing Outcomes With Value Creation, 2015, s. 70-73 p. 6.18-29. 
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Med goodwill menar man bland annat skillnaden mellan värdet av en fungerande 

verksamhet och summan av verksamhetens alla tillgångar. Goodwill kan även beskrivas som 

ett värde som representeras av förväntan av framtida handel med kunder. Ongoing concern 

utgör skillnaden mellan alla samlade tillgångar i en verksamhet gentemot värdet på alla 

tillgångarna separat om värdet på de samlade tillgångarna är högre än värdet om de säljs 

separat.42 Det ges även exempel på vad som inte kan utgöra immateriella tillgångar, såsom 

gruppsynergier och marknadsspecifika särdrag.43 Anledningen till att de inte kan utgöra 

immateriella tillgångar är att de varken kan ägas eller kontrolleras av företag. De kan 

däremot båda två ha en påverkan på hur man sätter ett transferpris och bör därmed beaktas 

i en jämförelseanalys. 44 Likaså måste man skilja immateriella tillgångar från säregenskaper 

på marknaden som inte heller kan ägas eller kontrolleras av ett enskilt företag, även om de 

förvisso kan ge upphov till värden som ibland bör beaktas vid jämförelseanalysen enligt 

armlängdsprincipen.45 

3.4 Funktioner, tillgångar och risker relaterade till immateriella tillgångar 
 

Vid internprissättning är det avgörande att avgränsa vilka företag inom en multinationell 

koncern som har rätt till avkastningen från de relevanta immateriella tillgångarna. Legalt 

ägarskap och kontraktuella villkor utgör startpunkten för all internprissättningsanalys som 

innefattar immateriella tillgångar. De fungerar som en referenspunkt för att identifiera och 

analysera kontrollerade transaktioner av immateriella tillgångar och för att bestämma en 

korrekt ersättning till företagen inom koncernen.46 För internprissättningssyften innebär inte 

det legala ägarskapet någon oinskränkt rättighet till ersättning av den multinationella 

koncern som utnyttjar den immateriella tillgången. Vilken ersättning den legala ägaren får 

beror nämligen på vilka funktioner denna utför, vilka tillgångar denna använder och vilka 

risker denna står för. 

Det är nämligen utförandet av funktioner, användandet av tillgångar och riskfördelningen 

som utgör de tre huvudaspekterna för hur vinsten ska fördelas. Alla företag inom den 
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multinationella koncernen ska ha ersättning för de funktioner de utför, tillgångar de 

använder, och de risker de står för som hänför sig till den immateriella tillgången. Det gäller 

därför för företagen att ta i beaktning och analysera vilka företag inom koncernen som 

bidrar med funktioner, tillgångar och risker.47 

Ett exempel som används för att illustrera betydelsen av dessa tre huvudaspekter: anta att 

ett företag, från en tredje part, köper en färdigutvecklad immateriell tillgång som är redo att 

omedelbart utnyttjas. Andra företag inom koncernen använder den immateriella tillgången 

genom värdeskapande funktioner, såsom framställning och fördelning, medan företaget som 

köpte tillgången utövar aktiv kontroll över den. I exemplet antas att den immateriella 

tillgången inte behöver någon ytterligare utveckling eller skydd och att tillgången har 

begränsad användning utöver det syfte som tillgången förvärvades för. De enda risker som 

kan hänföras till den immateriella tillgången är de som uppstår i samband med förvärvet och 

nyttjandet av tillgången. De enda funktionerna som utfördes av det förvärvande företaget 

hade att göra med att välja ut den mest lämpliga immateriella tillgången och analysera de 

potentiella fördelarna av att förvärva just den tillgången. Tillgångarna som det förvärvande 

företaget bidrar med är den finansiering som krävdes för att förvärva tillgången. Om det 

förvärvande företaget har möjlighet att utföra alla de funktioner som beskrivits och 

samtidigt ta sig an risken som uppstår vid förvärvandet och nyttjandet av tillgången är det 

rimligt att företaget ska ha rätt till vinsten som eventuellt uppstår, efter det att alla företag 

inom koncernen fått ersättning för de värdeskapande funktionerna de utför.48  

I ett fall som det ovan beskrivna är det ofta ganska enkelt att applicera de riktlinjer som 

beskrivs i Action 8. Svårare blir det dock i de fall där: 49 

i) Den immateriella tillgången är självutvecklad inom den multinationella 

koncernen, speciellt då tillgången överförs mellan företagen inom koncernen 

medan den fortfarande är under utveckling. 

ii) Förvärvade eller självutvecklade immateriella tillgångar används som plattform 

för vidareutveckling. 
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iii) Andra aspekter såsom marknadsföring och framställning är av särskilt stor 

betydelse för värdeskapandet.  

Det är främst för de tre ovan nämnda fallen riktlinjerna om funktioner, tillgångar och risker 

skapades och det är i dessa fall de får särskild betydelse.  

3.5 Transaktioner av immateriella tillgångar med osäker värdering 
 

Immateriella tillgångar, eller rättigheter till immateriella tillgångar har ibland specifika 

egenskaper som gör det svårt att hitta en tillgång som kan jämföras med. Dessa egenskaper 

kan också göra det svårt att värdera tillgången vid en transaktion. När värderingsfrågan är 

högst osäker uppstår frågan hur man ska hitta ett armlängdsmässigt pris. Detta blir upp till 

den skattskyldige och de aktuella skattemyndigheterna att försöka lösa genom att titta på 

hur ett oberoende företag hade agerat i en jämförbar situation.50 

Beroende på situationen finns det flera olika sätt ett oberoende företag kan använda för att 

behandla hög osäkerhet i värderingen av immateriella tillgångar vid tidpunkten för en 

transaktion. Ett alternativ är att använda de förväntade vinsterna av transaktionen som ett 

underlag för prissättning. För att bedöma de förväntade vinsterna måste företaget ta i 

beaktning i vilken utsträckning och med vilken tillförlitlighet det går att förutspå ett framtida 

resultat. I vissa fall kan bedömningen visa sig vara så pass tillförlitlig att den räcker som 

underlag för prissättning. 51 I andra fall räcker det inte med att endast basera prissättningen 

på förväntade risker. Oberoende företag kan då välja att använda sig av kortsiktiga avtal som 

innehåller prisjusteringsklausuler, eller att använda sig av uppdelad betalningsplan med 

villkorade avbetalningar för att skydda sig mot oförutsebara händelser. En sådan betalnings-

plan med villkorade avbetalningar kan exempelvis vara beroende av att företaget når en viss 

försäljning eller uppnår en förutbestämd vinst.52 

Ett oberoende företag kan även bestämma sig för att stå för risken av oförutsebara framtida 

händelser. I vissa fall kan förverkligandet av en risk leda till omförhandling mellan parterna i 

de fall det leder till en gemensam fördel för parterna. Detta gäller främst risker som var 

oförutsebara vid avtalsingåendet, eller risker som ansågs ha väldigt liten sannolikhet att 
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förverkligas, om dessa risker förändrar fundamenten för vilka prissättningen baserats på. Två 

företag kan omförhandla exempelvis en royalty på ett läkemedel om det visar sig att den 

blivit allt för hög på grund av nya billigare alternativa mediciner. En alltför hög royalty ger 

nämligen inte något incitament att producera och sälja produkten, varför det skulle gagna 

båda parter att sänka till en lägre royalty, eftersom produkten då har en större chans att 

hålla sig kvar på marknaden och fortsätta att generera intäkter för de inblandade före-

tagen.53 

Om oberoende företag i en jämförbar situation skulle ha avtalat om att inkludera i avtalet en 

prisjusteringsklausul för att skydda mot osäkerheten vid värderingen av den immateriella 

tillgången, borde även skattemyndigheten få bestämma ett transferpris på ett liknande sätt. 

På liknande sätt borde jämförbara oförutsedda händelser, som mellan två oberoende 

företag hade lett till en omförhandling av priset, även leda till en liknande justering av priset 

mellan associerade företag.54 

3.6 Hard to value intangibles (HTVI) 
 

Stora delar av riktlinjerna i BEPS kan användas av både skattemyndigheter och skattskyldiga 

för att bedöma internprissättningar. Riktlinjerna för HTVI riktar sig dock i princip uteslutande 

till skattemyndigheter. Avsnittet introducerar ett tillvägagångssätt för skattemyndigheter att 

försäkra att företag sätter internpriser som är i enlighet med armlängdsprincipen och att de 

gör en korrekt bedömning av framtida möjliga händelseförlopp vid värderingen av 

immateriella tillgångar som ingår i den relevanta transaktionen. OECD har framställt en 

definition av begreppet hard-to-value intangibles.  Med hard-to-value intangibles menar 

man immateriella tillgångar som vid tidpunkten för transaktionen i) saknar en tillgång att 

kunna göra en pålitlig jämförelse med, och ii) är svåra att värdera angående vilken inkomst 

de kommer att kunna inbringa, eller att värderingen av tillgången är högst osäker.55  

Riktlinjerna för HTVI ger skattemyndigheter en bevislättnad genom att det faktiska resultatet 

av transaktionen (ex post) kan användas som presumtiva bevis för att det förelåg osäker-

heter vid tidpunkten för transaktionen, huruvida den skattskyldige på ett korrekt sätt tog 
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dessa i beräkning samt i vilken utsträckning informationen som användes vid prissättning (ex 

ante) var tillförlitlig. Dessa presumtiva bevis kan däremot motbevisas av den skattskyldige 

om denna kan göra det sannolikt att det inte har påverkat huruvida priset är förenligt med 

armlängdsprincipen.56 Med begreppet ex ante menar man den ersättning som ett företag 

inom koncernen, vid tidpunkten för transaktionen, kan förväntas få i framtiden. Med ex post 

menar man den ersättning som faktiskt uppstod genom utnyttjandet av den immateriella 

tillgången.57 Huvudregeln i artikel 8 är att ersättningen till företagen inom koncernen för 

deras bidrag till utveckling och värdeökning av en immateriell tillgång ska baseras på ex 

ante.58 Med det menas att man bestämmer en ersättning redan då transaktionen utförs, 

snarare än att man i efterhand bestämmer en ersättning baserat på resultaten av trans-

aktionen. Denna huvudregel bryts då det görs en prisjustering enligt riktlinjerna för HTVI. 

OECD anser att riktlinjerna för HTVI är nödvändiga eftersom skattemyndigheter kan ha 

svårigheter med att avgöra vilka faktorer och vilka händelser som har relevans för pris-

sättningen av en transaktion av immateriella tillgångar eller av rättigheter till immateriella 

tillgångar. Ytterligare en svårighet kan vara att avgöra i vilken utsträckning sådana händelser 

varit förutsebara vid tidpunkten för transaktionen. Sådana händelser som har relevans för 

prissättningen har ofta en stark anknytning till det verksamhetsområde där tillgången 

utvecklats eller nyttjats. För att kunna avgränsa relevanta händelser och i vilken utsträckning 

dessa händelser är förutsebara kräver därför ofta en särskild kunskap och expertis inom just 

det affärsområde som tillgången kan anknytas till. Sådana bedömningar som görs vid en 

transaktion till ett oberoende företag ger ofta bristfällig information när transaktionen 

istället görs till ett associerat företag, eftersom den multinationella koncernen kan anse 

genomgående bedömningar som överflödiga.  

Exempelvis kan ett företag inom en koncern överföra en immateriell tillgång i ett tidigt 

utvecklingsstadie till ett associerat företag och använda en väldigt låg royalty som betalning. 

Den royalty som sätts reflekterar inte alltid det egentliga värdet på den immateriella 

tillgången, men företagen inom koncernen kan i efterhand hävda att det vid transaktions-

tidpunkten var omöjligt att förutse hur lyckad slutprodukten skulle bli. Problemet som upp-

står för skattemyndigheter är att de ibland saknar tillräcklig kunskap på det aktuella affärs-
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området, eller tillgänglighet till den nödvändiga informationen, för att visa att skillnaden 

mellan ex ante och ex post resultatet beror på icke armlängdsmässig prissättning.59 På grund 

av den informationsassymetri som uppstår vid transaktioner av dessa immateriella tillgångar 

är det svårt för skattemyndigheter att utföra en riskbedömning av transaktionen, bedöma 

pålitligheten av den information den skattskyldige utgått från vid prissättningen eller att 

bedöma om transaktionen skett till över- eller underpris jämfört med armlängdsmässigt pris. 

Dessa bedömningar kan sällan göras förrän ex post resultatet blivit fastställt, vilket ofta kan 

dröja flera år efter transaktionen.60 

OECD anser att ex post resultat kan ge skattemyndigheter en indikation om huruvida ex ante 

prissättningen gjorts på korrekt sätt. Om det uppstår skillnader mellan ex ante 

beräkningarna och ex post resultatet som inte berott på oförutsebara händelser, kan detta 

tyda på att företagen misslyckats med att beakta alla relevanta framtida händelseförlopp 

som kan tänkas påverka prissättningen.61 Tecken på att en transaktion kan innehålla hard-to-

value intangibles kan vara:62 

- Den immateriella tillgången är endast delvis utvecklad vid tidpunkten för transak-

tionen. 

- Den immateriella tillgången förväntas inte användas i kommersiellt syfte förrän flera 

år efter transaktionen. 

- Den immateriella tillgången i sig faller inte inom den ovannämnda definitionen, men 

tillgången är nödvändig för utvecklandet och förbättrandet av andra immateriella 

tillgångar som utgör hard-to-value intangibles. 

- Den immateriella tillgången ska användas på ett sätt som är tidigare okänt, och 

avsaknaden av jämförbara immateriella tillgångar gör ex ante bedömningen väldigt 

osäker. 

- Den immateriella tillgången har överförts till ett associerat företag för en engångs-

summa. 

- Den immateriella tillgången har samband med ett CCA eller liknande avtal. 
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Skulle det i efterhand visa sig att ex ante beräkningarna skiljer sig från ex post resultatet kan 

skattemyndigheter använda ex post resultaten som presumtiva bevis för huruvida pris-

sättningen skett i enlighet med armlängdsprincipen eller ej. Ex post bevis bör dock endast 

användas i de fall det är nödvändigt för att bedöma huruvida ex ante beräkningarna baserats 

på pålitlig information. Kan skattemyndigheten bekräfta att informationen som använts för 

prissättning var pålitlig, utan att använda sig av ex post metoden, ska inga justeringar av 

prissättningen göras. Vid analysen av ex ante prissättningen har skattemyndigheterna 

möjligheten att använda ex post bevis för att ändra prissättningen till vad som hade avtalats 

mellan två oberoende företag vid tidpunkten för transaktionen.63  

OECD ställer sedan upp särskilda undantag som medför att en justering av transferpriset inte 

blir aktuellt. Det kräver att åtminstone en av följande undantag är tillämpliga:64 

i) Att den skattskyldige lämnar: 

1. Upplysningar och detaljer om hur ex ante beräkningarna användes vid tidpunkten för 

transaktionen för att bestämma ett transferpris. Upplysningarna ska även innehålla 

information om hur risker togs i beaktning och hur man tagit olika framtida 

händelseförlopp i beaktning. 

2. Pålitlig bevisning att en betydande skillnad mellan de finansiella beräkningarna och 

det faktiska resultatet beror på antingen: a) händelser som inträffat efter pris-

sättningen och som inte kunnat förutses av de associerade företagen vid tidpunkten 

för transaktionen, eller b) förutsebara händelser som varken under- eller överskattats 

i bedömningen av prissättningen. 

ii. Transaktionen omfattas av ett bilateralt eller multilateralt Advance pricing 

arrangement (APA)65 som är i effekt mellan de aktuella länderna som berörs vid 

tidpunkten för transaktionen. 

iii. De betydande skillnader mellan de finansiella beräkningarna och det faktiska 

resultatet som nämndes ovan under i)2 varken ökar eller minskar kompen-
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sationen för den aktuella HTVI med mer än 20 % av den kompensation som 

bestämdes vid transaktionstidpunkten. 

iv. En femårsperiod har gått sedan den immateriella tillgången först började intjäna 

intäkter från icke-närstående parter. Inom den femårsperioden utgör eventuella 

skillnader mellan finansiella beräkningar och det faktiska resultatet inte mer än 

20 % av de ursprungliga beräkningarna för den perioden. 

Det första undantaget innebär att skattemyndigheter inte har rätt att justera 

internprissättningen om den skattskyldige kan bevisa att skillnaderna mellan de finansiella 

beräkningarna och det faktiska resultatet berott på oförutsebara händelser, eller förutsebara 

händelser som denne korrekt har beaktat vid internprissättningen. För exempel, skulle det 

visa sig att en produkt som utnyttjar en immateriell tillgång säljer 1000 enheter, men ex ante 

prissättningen endast utgick från att 100 enheter skulle säljas, så måste skattemyndigheten 

försöka finna grunden till varför det såldes så många fler enheter. Om det då visar sig att den 

höga försäljningen beror på en högre efterfrågan som skapades på grund av en natur-

katastrof, eller andra händelser som antingen var helt oförutsebara vid transaktions-

tidpunkten eller som gavs en lämpligt låg sannolikhetsgrad för att inträffa, så anses pris-

sättningen vara förenlig med armlängdsprincipen. Om skattemyndigheten ändå vill ändra 

prissättningen måste de göra detta med stöd av annan bevisning än ex post resultaten.66 

3.7 Sammanfattning 
 

Detta kapitel har syftat till att redogöra för riktlinjerna för internprissättning av HTVI. För att 

förklara internprissättning av HTVI på ett tydligt sätt har först riktlinjerna för intern-

prissättning av immateriella tillgångar beskrivits. I kapitlet framkommer att en av anledning-

arna till att OECD skapade BEPS-projektet var därför att de tidigare riktlinjerna i TPG gav 

upphov till resultat som inte överensstämde med var värdeskapandet faktiskt uppstod. 

Utformningen av riktlinjerna i TPG ledde till ett utrymme för manipulation som innebar att 

företag kunde bestämma var vinsten skulle fördelas genom att i avtalet ”formellt” placera 

risken i ett annat land än den faktiskt förelåg. Detta eftersom TPG lägger mycket vikt vid vad 

som står i avtalet mellan de associerade företagen. Målet med Action 8-10 i BEPS är därför 

att lägga mer fokus på var värdet faktiskt uppstår inom koncernen.  
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Action 8 syftar till att modernisera riktlinjerna för transaktioner av immateriella tillgångar. 

Det ledande mantrat inom BEPS och armlängdsprincipen är att all intern prissättning ska ske 

såsom om det hade avtalats mellan oberoende parter.  

Action 8 introducerar en definition av begreppet immateriell tillgång. En immateriell tillgång 

utgör något som i) inte är en fysisk eller finansiell tillgång, och som ii) kan ägas eller 

kontrolleras för att nyttjas i kommersiella aktiviteter och iii) en oberoende part hade varit 

villig att betala en ersättning för att kunna förvärva eller nyttja.67 I exemplen till vad som 

utgör immateriella tillgångar nämns patent, know-how, affärshemligheter, varumärken, 

licenser, goodwill och ongoing concern.68 Begreppen goodwill och ongoing concern finns inte 

med i TPG 2010.  Detta utgör alltså en utvidgning av begreppet immateriell tillgång. Legalt 

ägande och finansiering ges en mindre betydande roll för rätten till avkastning medan 

betydelsen av utförandet av funktioner, kontroll av risker och användandet av tillgångar ges 

större betydelse. Ett tydligt försök av OECD att försöka lägga mer fokus på var det faktiska 

värdet inom koncernen uppstår.  

I Action 8 introduceras även ett nytt avsnitt – Hard-to-value-intangibles (HTVI) – vilket ämnar 

ge skattemyndigheter en bevislättnad när det gäller att i efterhand ändra prissättningen av 

immateriella tillgångar med osäker värdering. Eftersom skattemyndigheter sällan har tillgång 

till lika mycket information om de aktuella transaktionerna som den skattskyldige har, ges 

skattemyndigheterna en möjlighet att använda ex post resultat som presumtiva bevis för att 

prissättningen inte är armlängdsmässig. Bevisbördan övergår då till den skattskyldige att be-

visa att prisskillnaden antingen beror på oförutsebara händelser eller en förutsebar händelse 

som varken över- eller underskattats i bedömningen av prissättningen. Om den skattskyldige 

inte lyckas uppnå beviskravet kan då alltså skattemyndigheten justera prissättningen till vad 

som hade avtalats mellan oberoende parter. 
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4. Svensk nationell rätt 

4.1 Inledning 
 

Detta kapitel syftar till att utreda gällande rätt i Sverige vid internprissättningen av transak-

tioner som innehåller immateriella tillgångar.  I detta kapitel kommer även att redogöras för 

förarbetena till dokumentationslagstiftningen för att ytterligare belysa hur OECD:s TPG 

påverkar svensk lagstiftning. 

4.2   Korrigeringsregeln 
 

I svensk rätt finns endast en lagparagraf som kan användas vid felaktig prissättning på intern-

prissättningsområdet. Lagregeln återfinns i 14 kap. 19 § i Inkomstskattelagen (1999:1229), 

den så kallade korrigeringsregeln. Regeln bygger på den så kallade armlängdsprincipen.  

Korrigeringsregeln syftar till att motverka att den svenska skattebasen urholkas på grund av 

felaktig prissättning vid gränsöverskridande transaktioner. Vid tolkningen av denna lagregel 

tillämpas i stor utsträckning OECD:s riktlinjer för internprissättning, något som har stöd i 

både praxis och förarbeten.69 Det är viktigt att komma ihåg att regeln inte syftar till att 

ogiltigförklara transaktionen där ogiltig prissättning skett, utan endast till att uppnå en 

korrekt prissättning. Regeln påverkar alltså inte det civilrättsliga avtalet, utan endast den 

skattemässiga behandlingen av affären.70 Korrigeringsregeln lyder enligt följande: 

”19 § Om resultatet av en näringsverksamhet blir lägre till följd av villkor avtalats som avviker från vad som 

skulle ha avtalas mellan sinsemellan oberoende näringsidkare, ska resultatet beräknas till det belopp som det 

skulle ha uppgått till om sådana villkor inte funnits. Detta gäller dock bara om 

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

bestämmelserna i denna lag eller på grundval av ett skatteavtal, 

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

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

gemenskap. (SFS 2007:1419)” 
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För att paragrafen ska bli tillämplig i det enskilda fallet krävs att ett antal rekvisit är 

uppfyllda. Dessa rekvisit kan i sin tur delas in i olika grupper. Ett av rekvisiten, ekonomisk 

intressegemenskap, definieras i 20 §.  

4.3 Förarbeten till korrigeringsregeln 
 

Bestämmelsen fanns med redan i 43 § Kommunalskattelagen (1928:370) när lagen infördes. 

Enligt de regler som gällde då krävdes att inkomsten uppenbart blivit avsevärt lägre för att 

en justering skulle kunna göras. 71 Detta ledde till problem eftersom ”även ganska betydande 

avvikelser från det verkliga resultatet av rörelsen borde kunna passera”.72 Detta föranledde 

en ändring av lagen år 1965, så att det räckte med att inkomsten blivit lägre samt att kravet 

på att det var uppenbart togs bort. Det betonades dock i förarbetena att regeln borde 

”tillämpas med viss försiktighet”.73 Lagregeln genomgick ännu en förändring 1982 efter 

förslag från Brottsförebyggande rådet.74 Det som ändrades var beviskraven vid bedöm-

ningen huruvida en ekonomisk intressegemenskap föreligger, innebärande att det räcker 

med att skattemyndigheten kan göra det sannolikt att intressegemenskap föreligger mellan 

näringsidkaren i Sverige och den som tillförts inkomsten i utlandet. I förarbetena ansåg man 

att det var ”klart otillfredsställande att en inkomstjustering inte ska kunna äga rum bara 

därför att uppgifter om ägarförhållanden m.m. inte går att få fram på grund av säkerhets-

bestämmelser i utlandet”.75 Därefter infördes lagregeln i Inkomstskattelagen år 1999.  

Den vägledning som finns att hämta i förarbetena är minimal. Viktiga frågor, såsom hur man 

beräknar ett armlängdspris tas varken upp i utredningar eller förarbeten. Kent Karlsson skrev 

i Svensk Skattetidning att han anser att det finns få områden inom skatterätten som har så 

innehållslösa förarbeten som på internprissättningsområdet.76 Det är därför i stor utsträck-

ning nödvändigt att hitta vägledning i doktrin och praxis för att förstå hur lagregeln ska 

tillämpas. 
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4.4 Rekvisiten 

Den doktrin som finns på området är från 1990-talet, men regeln har inte genomgått några 

stora förändringar sedan dess. Endast ordalydelsen har i viss utsträckning förändrats. 

Rekvisiten kommer att delas upp var för sig för att ge en tydligare överblick över hur regeln 

tillämpas. 

4.4.1   Rättssubjekt 

Den första förutsättningen är att den part vars inkomst kan komma att justeras är 

skattskyldig i Sverige. Skattskyldigheten regleras i 3-7 kap. IL. Korrigeringsregeln kan 

tillämpas på både begränsat och obegränsat skattskyldiga. Den andra förutsättningen är att 

rättssubjektet måste vara skattskyldigt för inkomst i inkomstslaget näringsverksamhet. Detta 

utesluter alltså justering av inkomster som beskattas i inkomstslaget kapital eller tjänst. Det 

finns dock inget krav på att motparten ska vara en näringsidkare.77 Men eftersom 

korrigeringsregeln bara blir tillämplig om det föreligger en ekonomisk intressegemenskap, 

som endast kan föreligga mellan två näringsidkare eller företag, går det inte tolka regeln på 

något annat sätt än att även den utländska parten måste vara näringsidkare. Så har även 

Skatteverket tolkat frågan.78  

Den som på grund av avtalet får ett högre resultat får inte vara skattskyldig i Sverige för 

detta belopp. Regelns syfte är att skydda den svenska skattebasen, regeln skulle annars inte 

behöva tillämpas eftersom resultatet då fortfarande kommer att beskattas i Sverige.  

Skattskyldigheten för den mottagande parten kan enligt lagregeln uppstå antingen enligt 

lagreglerna i 3-7 kap. IL eller genom ett skatteavtal.  

För att avgöra om den mottagande parten är skattskyldig i Sverige tillämpar man först 

reglerna om skattskyldighet i 3-7 kap IL. Föreligger skattskyldighet undersöker man sedan 

eventuella dubbelbeskattningsavtal för att avgöra om inkomsten ska beskattas i Sverige. 
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Korrigeringsregeln kan alltså tillämpas även när skattskyldighet föreligger men inkomsten på 

grund av skatteavtal är undantagen beskattning i Sverige.79 

Det kan nämnas att korrigeringsregeln inte är tillämplig på kommuner då de inte omfattas av 

kravet på skattskyldighet, 7 kap. 2 § 2 p. IL.  

4.4.2 Avtalskrav 

Ett krav för att korrigeringsregeln ska kunna tillämpas är att resultatet av näringsverk-

samheten blivit lägre på grund av avtalade villkor som avviker från vad som hade avtalats 

mellan två oberoende näringsidkare.   

Det måste röra sig om ett avtal mellan två, eller flera, rättssubjekt. Detta eftersom det inte 

är möjligt att med juridisk verkan avtala med sig själv. Eftersom det inte heller är möjligt att 

ingå avtal ”inom en juridisk person” kan korrigeringsregeln alltså inte tillämpas mellan ett 

huvudkontor och ett fast driftställe eller filial.80 

Avtalsvillkor har en bred innebörd, vilket medför att de flesta transaktionstyper faller inom 

lagens tillämpningsområde. Aldén menar att i princip alla sorters avtal bör kunna godtas, 

såväl onerösa som benefika.81 

4.4.3 Ekonomisk intressegemenskap 

Enligt andra kriteriet i 14 kap 19 § ska det föreligga sannolika skäl att det finns en ekonomisk 

intressegemenskap mellan parterna. Vad som menas med ekonomisk intressegemenskap 

anges i 14 kap. 20 §. Regeln lyder enligt följande:  

”20 § Ekonomisk intressegemenskap som avses i 19 § anses föreligga om 

en näringsidkare, direkt eller indirekt, deltar i ledningen eller övervakningen av en annan näringsidkares företag 

eller äger del i detta företags kapital, eller samma personer, direkt eller indirekt, deltar i ledningen eller 

övervakningen av de båda företagen eller äger del i dessa företags kapital.” 
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Som redogjorts för ovan gjordes en lagändring 1982 som innebär att det nu räcker med att 

skatteverket påvisar sannolika skäl att anta att en ekonomisk intressegemenskap föreligger 

för att kunna tillämpa korrigeringsregeln. Vad som avses med ”sannolika skäl” har 

diskuterats i propositionen. Den oriktiga prissättningen kan utgöra en indikation på att 

intressegemenskap föreligger, men det i sig är inte tillräckligt. Det måste även föreligga ett 

samband mellan den oriktiga prissättningen och intressegemenskapen, något som inte 

nödvändigtvis är fallet vid exempelvis rea-försäljning.82  

Enligt lagregeln kan en ekonomisk intressegemenskap uppstå på två olika sätt, antingen 

genom att ett företag har aktieinnehav i ett annat företag, eller att företaget deltar i ledning 

eller övervakningen av de båda företagen eller äger del i dessa företags kapital. I doktrin83 

används istället begreppen ägarinflytande och kontrollinflytande.  

Med ägarinflytande menas för det första att en näringsidkare direkt eller indirekt äger andel 

i det andra företagets kapital.84 Alla olika former av koncernstrukturer bör därmed falla inom 

ekonomisk intressegemenskap.85 För det andra menas att samma personer, fysiska eller 

juridiska, direkt eller indirekt äger andel i de båda företagen. Vad detta innebär är att även 

oäkta koncerner faller inom ramen för begreppet.86 Det finns inte något fastställt krav på hur 

stort aktieinnehavet måste vara för att ägarinflytande ska uppstå. Troligtvis räcker det med 

ett ganska litet aktieinnehav, kravet borde dessutom bli lägre desto större företag det rör sig 

om.87 

Kontrollinflytande innebär att en näringsidkare direkt eller indirekt deltar i ledningen eller 

övervakningen av ett företag.88 Innebörden av att ”delta i ledningen” innebär att närings-

idkaren utför någon form av företagsledande funktion i företaget.89 Övervakning av före-

taget innebär bland annat att näringsidkaren har rösträtt i företagets bolagsstämma.90 Ofta 

är frågan om kontrollinflytande förknippat med att näringsidkaren har ett aktieinnehav i 
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företaget, men även andra former av kontroll kan förekomma. Exempelvis kan en form av 

kontrollinflytande uppstå genom ett fordringsförhållande mellan parterna. Det är den reella 

kontrollen som avgör om det ska anses föreligga kontrollinflytande eller inte.91 

En annan form av kontrollinflytande är informellt beroende. Med detta menas exempelvis 

ett företag som är så pass beroende av en leverantör, att leverantörer kan utnyttja sin 

position för att utöva kontroll över företaget.92 Arvidsson anser att det dock är osäkert om 

informellt beroende kan falla inom ramen för ekonomisk intressegemenskap och frågan har 

heller inte prövats i praxis.93  Kontrollinflytande kan även uppstå om styrelsen i två 

oberoende företag är i det närmast identiska.94 

4.4.4 Avvikelse från vad som hade avtalats mellan oberoende näringsidkare 

Ytterligare ett villkor för att korrigeringsregeln ska kunna tillämpas är att resultatet av 

näringsverksamheten blivit lägre på grund av villkor i avtalet som avviker från vad oberoende 

näringsidkare hade avtalat om. Här ser man tydligt i utformningen av lagen att inspiration 

har hämtats från den internationella armlängdsprincipen. För att kunna avgöra huruvida det 

föreligger en avvikelse krävs att man kan avgöra hur priset hade sett ut om avtalsparterna 

var oberoende från varandra. Man brukar i dessa sammanhang tala om att villkoren ska 

avvika från vad som kan anses vara marknadsmässiga villkor.95  

Det framgår inte av lagtexten hur man avgör vad som är marknadsmässiga villkor. Trots att 

frågan är viktig för att kunna tillämpa korrigeringsregeln finns det inte mycket ledning att 

hämta. I förarbetena behandlas frågan endast i SOU 1964:29. Där nämns att det ofta kan 

vara svårt att avgöra vad som är det ”i allmänhet gällande” priset för en vara eller en tjänst. 

Eftersom priset beror på så många olika variabler uppstår ofta stora variationer i pris-

sättningen. Ofta krävs det en större kunskap om den aktuella branschen än vad skatte-

myndigheterna besitter för att kunna avgöra vad som utgör normalpriset. Trots detta borde 

skattemyndigheterna, som regel utan alltför omfattande utredningar, kunna visa vad som är 
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det i allmänhet gällande priset samt med utgångspunkt härifrån fastställa om en prissättning 

som kan godtas.96 

Metoderna som brukar användas för att fastställa ett godtagbart pris är antingen en 

jämförelse med de avtal som företaget har med oberoende avtalsparter, eller att försöka 

fastställa vad som gäller i allmänhet på den aktuella marknaden.97 

Vidare gäller enligt 14 kap. 19 § 1 st p.3 IL att en korrigering inte ska ske om det av om-

ständigheterna framgår att villkorsavvikelsen kommit till av andra skäl än den ekonomiska 

intressegemenskapen. Denna punkt fungerar som ett friskrivningsrekvisit ifall det skulle visa 

sig att avtalsparterna hade andra goda skäl till sin prissättning än deras ekonomiska intresse-

gemenskap.  I förarbetena nämns som exempel att en låg prissättning bör godkännas i de fall 

det är nödvändigt för att täcka dotterbolagets utgifter för att kunna slå sig in på en ny 

marknad i utlandet. Samma borde gälla då ett företag försöker introducera en ny vara på 

marknaden, eller då förhållandena på marknaden är sådana att det kräver att man tar ut ett 

lägre pris.98 Det anförs vidare i förarbetena att skattemyndigheten bör acceptera att det kan 

förekomma variationer på priserna från marknad till marknad utan att detta nödvändigtvis 

beror på intressegemenskap. Skattemyndigheterna bör även utöva en viss försiktighet vid 

jämförelserna av dessa marknader.99  

Det ovan nämnda friskrivingsrekvisitet i 14 kap. 19 § 1 st p.3 har prövats i praxis. I rättsfallet 

RÅ80 1:59 hade ett företag lämnat ett räntefritt lån till ett associerat företag. Det räntefria 

lånet ansågs ha varit motiverat av affärsmässiga skäl, bland annat på grund av att det lån-

givande företaget kunde få fördelaktiga villkor vid senare transaktioner mellan företagen. 

HFD uttalade i domskälen att underlåtenhet att ta ut ränta kan förekomma även mellan 

oberoende företag om det långivande företaget kompenseras på annat sätt. 

I praxis har det visat sig svårt för Skatteverket att bevisa att en felaktig prissättning berott på 

intressegemenskap och att prissättningen inte kunnat motiveras av affärsmässiga skäl.100 I 
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RÅ 1991 ref. 107 framkom att Skatteverket har full bevisbörda för att felaktig prissättning 

föreligger och att korrigeringsregeln är tillämplig. HFD konstaterade i rättsfallet att ”över-

priser” och ”underpriser” som uppkommit under beskattningsåret kan kvittas mot varandra. 

Vid bedömningen är man inte begränsad till det aktuella beskattningsåret, det är möjligt att 

kvitta överskott från ett beskattningsår mot underskott från ett annat beskattningsår. I 

propositionen till dokumentationslagstiftningen uttalades att man inte ämnade ändra i 

tillämpningen av korrigeringsregeln och att bevisbördan fortfarande låg hos skatteverket.101  

En annan princip som framkom i RÅ 1991 ref. 107 var att för att en justering enligt 

korrigeringsregeln ska kunna göras måste avvikelsen från armlängdsprincipen vara 

betydande. I domskälen konstaterade HFD att problematiken kring internprissättning är 

internationell och hänvisade till OECD:s modellavtal från 1979. OECD:s material ansågs av 

domstolen ha ett visst rättskällevärde. Domstolen anförde vidare att riktlinjerna som lagts 

fram av OECD visserligen inte var bindande för svenska skattemyndigheter, men att de gav 

en god och välbalanserad belysning av problematiken. Domstolen ansåg inte heller att 

riktlinjerna på något sätt stod i strid med korrigeringsregeln. Riktlinjerna kunde därför vara 

till ledning för tillämpningen av korrigeringsregeln. Det kan nämnas att även skatteverket är 

av uppfattningen att OECD:s riktlinjer är vägledande för tillämpningen av korrigeringsregeln. 

Skatteverket anser vidare att BEPS-rapporterna har retroaktiv tillämpning.102 

4.5   Immateriella tillgångar i svensk rättspraxis 

4.5.1 RÅ 1998 not. 213  

RÅ 1998 not. 213 ger viss vägledning i vad som inom svensk rätt kan anses som immateriella 

tillgångar. I rättsfallet prövades frågan huruvida överföringen av personal även indirekt 

kunde innebära en överföring av vissa immateriella tillgångar, såsom marknadsinformation 

och arbetsrutiner. Skatterättsnämnden ansåg dock att personalen inte utgjorde en tillgång 

som kunde avyttras och ger uttryck för ett synsätt som innebär att en överlåtelse av 

immateriella tillgångar kräver att det mer tydligt rör sig om immateriella tillgångar, 

exempelvis licensavtal av varumärken eller know-how. 
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4.5.2 Kammarrättsfall KRNS 2015-02-23, mål nr 7476-7477-13 

 

I fallet tar kammarrätten ställning till värdering av ett varumärke i samband med att det 

såldes till ett associerat företag. Skatteverket godtog faktorerna som låg till grund för 

värderingen förutom det att företaget hade låtit bli att beakta köparens avskrivningsfördel 

samt den skattebelastning som drabbar säljaren. Skatteverket ansåg att ett oberoende 

företag hade beaktat de skattemässiga effekterna av en försäljning. Kammarrätten ansåg att 

man får anta att både köpare och säljare beaktar de avskrivnings- och skatteeffekter som 

uppstår vid en försäljning.  

4.5.3 Kammarrättsfall KRNS 2013-09-11, mål nr 6885-6889-12 

 

Fallet rörde avdrag för royaltyersättning till ett utländskt associerat företag. Det utländska 

företaget var legal ägare till de patent som det svenska företaget skulle utge ersättning för 

att ha nyttjat. Skatteverket ansåg dock inte att företaget skulle ha avdragsrätt för hela 

beloppet eftersom det svenska företaget hade varit med och utvecklat vissa av dessa patent 

och därmed stått för en del av kostnaderna. Kammarrätten ansåg att skatteverket hade 

uppnått beviskravet och medgav därför endast en del av avdraget. Detta rättsfall tyder på 

något som uttrycks i BEPS: nämligen att en legal ägare inte oinskränkt har rätt till alla 

intäkter utan företag som har bidragit till utvecklandet ska ha ersättning för det.103 

4.6 Sammanfattning 
 

I detta kapitel redogjordes för gällande rätt i Sverige av internprissättning av immateriella 

tillgångar. Vidare undersöktes i detta kapitel vilken koppling OECD:s riktlinjer och modell-

avtal har till svensk gällande rätt. En sammanfattning av vad som utretts av i detta kapitel 

ska nu redogöras för. 

Korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § Inkomstskattelagen (IL) är den i Sverige enda tillämpliga 

lagregeln på internprissättning. Regeln är tillämplig när resultatet av en näringsverksamhet 

har blivit för lågt på grund av att villkor har avtalats som avviker från sådana villkor som 

skulle ha avtalats mellan oberoende parter. Utöver detta finns det ett par rekvisit till som 
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måste vara uppfyllda för att korrigeringsregeln ska kunna tillämpas, bland annat att det 

föreligger ekonomisk intressegemenskap. En förklaring av begreppet ekonomisk intresse-

gemenskap finns att hitta i 14 kap. 20 § IL. Regeln bygger till stor del på armlängdsprincipen.  

För att lagregeln ska kunna tillämpas krävs att ett antal rekvisit är uppfyllda. Det ges inte 

mycket information kring dessa rekvisit i förarbetena till lagen. Praxis och doktrin har därför 

en relativt stor betydelse för att ge en förståelse kring hur regeln ska tillämpas.  

I äldre praxis har det konstaterats att OECD har ett visst rättskällevärde och att TPG kan 

användas som vägledning vid tillämpning av korrigeringsregeln. Sedan dess har TPG till stor 

del använts i princip rutinmässigt av domstolarna vid tolkningen av lagregeln. Det har även 

konstaterats i praxis att skatteverket har full bevisbörda för att det föreligger en icke-

armlängdsmässig prissättning och att korrigeringsregeln är tillämplig.  

En annan princip som framkom var att för att en justering enligt korrigeringsregeln ska 

kunna göras måste avvikelsen från armlängdsprincipen vara betydande. I domskälen 

konstaterade HFD att problematiken kring internprissättning är internationell och hänvisade 

till OECD:s modellavtal från 1979. OECD:s material ansågs därmed av domstolen ha ett visst 

rättskällevärde. Domstolen anförde vidare att riktlinjerna som lagts fram av OECD visserligen 

inte var bindande för svenska skattemyndigheter, men att de gav en god och välbalanserad 

belysning av problematiken. Domstolen ansåg inte heller att riktlinjerna på något sätt stod i 

strid med korrigeringsregeln. Riktlinjerna kunde därför vara till ledning för tillämpningen av 

korrigeringsregeln. 

Om skatteverket lyckas uppnå sin bevisbörda kan den skattskyldige trots detta, om denne 

kan påvisa att villkoren beror på andra omständigheter än ekonomisk intressegemenskap, 

undkomma justering av internpriset.  
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5. Analys – införlivandet av förändringar i svensk rätt 
 

5.1 Inledning 
 

I detta kapitel kommer att redogöras för de förändringar i svensk gällande rätt som avsnittet 

om HTVI i BEPS Action 8 kan medföra för internprissättningen av immateriella tillgångar vilka 

kommer att falla under definitionen HTVI. I analysen kommer författarens egna åsikter och 

slutsatser att skildras. Huruvida någonting är författarens egna åsikter kommer att tydlig-

göras. I detta kapitel kommer även att redogöras för huruvida författaren anser att rikt-

linjerna är direkt förenliga med svensk rätt, eller om de kommer att behöva införlivas med 

svensk rätt. 

5.2 Vilka förändringar medför avsnittet om HTVI 
 

Som redan nämnts tillämpas OECD:s TPG som vägledning vid internprissättning i Sverige.104 

BEPS Action 8 utgör förslag till förändringar av TPG. För att tydliggöra vilka förändringar BEPS 

kommer att medföra för svensk gällande rätt kan man därför i stor utsträckning jämföra med 

hur riktlinjerna såg ut innan BEPS presenterades. Riktlinjerna som presenteras i BEPS innebär 

inte bara mer detaljerade riktlinjer för immateriella tillgångar, det introduceras även ett helt 

nytt avsnitt som rör hard-to-value intangibles.105  Riktlinjerna i TPG innehåller ett avsnitt som 

behandlar transaktioner av immateriella tillgångar med osäker värdering.106 Även detta 

avsnitt finns med i BEPS Action 8, fast med vissa förändringar, främst vad gäller språket.  

Avsnittet om immateriella tillgångar med osäker värdering syftar till att ge företag och 

skattemyndigheter en gemensam syn på hur internprissättningen av immateriella tillgångar 

med osäker värdering ska gå till. Detta sker genom att genomgående i avsnittet hänvisa till 

de metoder som oberoende företag kan tänkas använda för att hantera den risk som finns 

vid överföringar av sådana immateriella tillgångar. Tidigt i avsnittet om immateriella till-

gångar med osäker värdering nämns det att värderingsfrågan av sådana immateriella 
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tillgångar blir upp till den skattskyldige och skattemyndigheten att lösa gemensamt.107 

Tanken är alltså att den skattskyldige ska tillämpa dessa riktlinjer vid internprissättningen av 

immateriella tillgångar med osäker värdering.108 Eftersom riktlinjerna för immateriella till-

gångar med osäker värdering i princip inte genomgått några omfattande förändringar i och 

med införandet av BEPS Action 8 innebär det att metoderna för hur företag hanterar 

internprissättningen av sådana immateriella tillgångar i teorin inte kommer att förändras. 

Riktlinjerna för HTVI däremot riktar sig främst till skattemyndigheter och kan komma att 

tillämpas på de immateriella tillgångar med osäker värdering som faller under definitionen 

HTVI. 

De tydliga förändringar som författaren anser Action 8 kommer att medföra är först och 

främst att det kommer att introduceras en definition av både begreppet immateriell tillgång 

och begreppet HTVI. Införandet av dessa definitioner kommer förhoppningsvis att leda till en 

tydligare och enklare rättstillämpning vid internprissättning av immateriella tillgångar. Detta 

eftersom avsaknaden av en definition av begreppet immateriell tillgång i TPG kan ge upphov 

till viss osäkerhet kring vilka tillgångar som riktlinjerna skulle appliceras på.109 Den andra 

förändringen som införs i det nya avsnittet om HTVI är möjligheten för skattemyndigheter 

att använda presumtiva bevis vid talan om felaktig internprissättning. Den tredje föränd-

ringen som ska behandlas i denna analys är de beviskrav som riktlinjerna för HTVI placerar 

på den skattskyldige för att kunna motbevisa att det föreligger ett felaktigt internpris. Dessa 

förändringar kommer att mer utförligt presenteras nedan. 

5.2.1 Definitionerna av immateriell tillgång och Hard-to-value Intangibles 

 

I Action 8 introduceras en definition av begreppet immateriell tillgång. Definitionen kommer 

först och främst att avgränsa vilka tillgångar som kan komma att behandlas av riktlinjerna i 

kapitel 6 av Action 8. Definitionen av begreppet immateriell tillgång har därför även 

betydelse för avsnittet om HTVI eftersom den sätter gränserna för vilka immateriella till-

gångar som kan komma att falla under definitionen HTVI. 
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Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2010, s. 201 p. 6.28 
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OECD införde även en definition av begreppet HTVI för att försöka förtydliga i vilka fall 

riktlinjerna bör tillämpas. Definitionen täcker in alla immateriella tillgångar som: i) saknar en 

tillgång att kunna göra en pålitlig jämförelse med, och ii) är svåra att värdera angående 

vilken inkomst de kommer att kunna inbringa, eller att värderingen av tillgången är högst 

osäker.110  

OECD utfärdade den 4 juni 2015 ett diskussionsutkast där myndigheter och parter på 

marknaden gavs tillfälle att kommentera avsnittet om HTVI.111 Definitionen av vad som utgör 

en HTVI kom att kritiseras från flera håll i gensvaren till diskussionsutkastet.112 I detta 

diskussionsutkast uppmuntrade OECD till att skapa en diskussion kring de föreslagna rikt-

linjerna om HTVI. Många ledande aktörer på marknaden tog tillfället i akt och gav sin 

synpunkt på de föreslagna riktlinjerna för HTVI. Dessa kommentarer kommer att refereras 

till fortlöpande i denna analys.  

Svenskt Näringsliv kommenterade i diskussionsutkastet att definitionen av begreppet HTVI 

är så pass bred att den riskerar att inkludera i princip alla immateriella tillgångar. 113 Svenskt 

Näringsliv kritiserade att definitionen lämnade ett inte obetydligt tolkningsutrymme på 

grund av många otydliga begrepp, vilket skulle kunna leda till osäkerhet kring när reglerna 

ska tillämpas. OECD vidtog därför vissa åtgärder för att förtydliga språkbruket som användes 

i definitionen. De begreppen som kritiserades för att vara alltför otydliga, såsom ”tillräckligt 

pålitlig” och ”avsaknaden av pålitliga beräkningar” togs därför bort. Ingela Willfors kommen-

terar i Skattenytt att viss kritik av BEPS-arbetet från Svenskt Näringsliv varit berättigat och 

menar även att den kritik som framförts inte utan framgång har kunnat påverka förslagen.114 

Pär Magnus Wiséen från PwC menar att definitionen, som den ser ut i slutrapporten, inte 

kommer att träffa särskilt många transaktioner av immateriella tillgångar. Definitionen 

kommer främst att träffa transaktioner av immateriella tillgångar där man är osäker på 

marknadsacceptansen, vilket ofta är fallet för immateriella tillgångar som ännu inte är 

marknadsprövade eller befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadie. Wiséen anser dock att det 
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finns en viss risk att definitionen kan komma att träffa vissa transaktioner som inte var 

ämnade att träffas av riktlinjerna. I mitt möte med Wiséen beskrev han kort ett exempel på 

hur denna problematik kan gestalta sig. En stor del av alla immateriella rättighetsvärderingar 

uppstår vid företagsförvärv. Vi kan kalla företagen i exemplet för bolag A och bolag B. Bolag 

A och bolag B ingår i samma koncern. Bolag A ämnar köpa upp bolag B:s verksamhet. Genom 

förvärvet erhåller bolag A betydande marknadssynergier. Bolag A är placerat i Sverige, 

medan bolag B är placerat i utlandet. Bolag A ämnar flytta hem de immateriella tillgångarna 

som förvärvats av den anledningen att man vill kunna integrera produkterna som är knutna 

till de immateriella tillgångarna. För att göra detta på ett smidigt sätt förvärvar bolag A hela 

bolag B:s verksamhet. Varumärken, know-how och övriga immateriella tillgångar förvärvas 

därmed som en klump. I den klumpen kommer möjligtvis medfölja några HTVI i formen av 

inte ännu färdigutvecklade immateriella tillgångar, detta eftersom alla typer av företag har 

pågående projekt. Skulle det sedan visa sig att ett av dessa pågående projekt blir en riktig 

”blockbuster” anser Wiséen att det finns viss risk att skattemyndigheter skulle anse att dessa 

HTVI borde ha hanterats separat. Riktlinjerna för HTVI ska inte träffa en sådan situation, 

fortsätter Wiséen, eftersom det snarare bör träffas av kapitel 9 i TPG och de värderingsregler 

som presenteras där. BEPS Action 8 medför inga förändringar i kapitel 9 TPG. Wiséen anser 

att det kan medföra praktiska problem att behöva hantera HTVI separat i en sådan situation, 

eftersom värderingen i praktiken görs av verksamheten som en helhet.115  

Utifrån det som framkommit i den rättsutredning som gjorts är det författarens åsikt att 

OECD tog till sig mycket av den kritik som riktades mot definitionen av HTVI av bland annat 

Svenskt Näringsliv. Definitionen som den ser ut i slutrapporten är därmed mer i linje med 

hur parterna på marknaden anser att den bör se ut. Riktlinjerna innehåller dock fortfarande 

begrepp som lämnar utrymme för tolkning, något som troligtvis är oundvikligt för att 

utforma riktlinjer som ska passa in i så många olika skattesystem. Det återstår att se om 

riktlinjerna kommer leda till att HTVI måste värderas separat, även då de endast förvärvas 

som en liten del av en pågående verksamhet.  
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5.2.2 Presumtiva bevis om icke-armlängdsmässig prissättning 

 

Riktlinjerna om HTVI introducerar ett tillvägagångssätt som är ämnat att användas av 

skattemyndigheter för att hantera internprissättningsmål som involverar transaktioner av 

immateriella tillgångar vilka faller inom den ovannämnda definitionen. OECD ansåg att 

reglerna om HTVI var nödvändiga, eftersom det ofta finns en informationsassymetri mellan 

företag och skattemyndigheter. Med detta menas att de företag som vidtar transaktionerna 

har bättre möjlighet att införskaffa pålitlig information angående transaktionen än vad 

skattemyndigheterna har. OECD anser att skattemyndigheter ofta saknar tillräcklig kunskap 

om den affärsmarknad som den immateriella tillgången är kopplad till. I och med att skatte-

myndigheterna sällan besitter tillräcklig kunskap om den aktuella affärsmarknaden har de 

ofta svårigheter att kunna bevisa att en eventuell skillnad mellan ex ante beräkningarna och 

ex post resultatet beror på en icke-armlängdsmässig prissättning snarare än oförutsebara 

händelseförlopp.116  

Som framkommer av riktlinjerna för HTVI anser OECD att det föreligger en stor uppförsbacke 

för skattemyndigheter att kunna bevisa att det föreligger en icke-armlängdsmässig pris-

sättning. Detta eftersom skattemyndigheterna i den nationella rätten ofta har den fulla 

bevisbördan. Riktlinjerna om HTVI introducerar därför en form av bevislindring för skatte-

myndigheterna genom att de i efterhand ska kunna använda ex post resultaten som presum-

tiva bevis för att företagen gjort en felaktig prissättning. Endast det faktum att resultatet av 

transaktionen skiljer sig från vad företagen hade förväntat sig är alltså tillräckliga bevis för 

att det föreligger en icke-armlängdsmässig prissättning. Det är sedan upp till den skatt-

skyldige att kunna motbevisa detta, vilket redogörs för nedan i kapitel 5.2.3.  

En tillämpning av HTVI-riktlinjerna i Sverige skulle alltså innebära att Skatteverket kan 

använda sig av ex post bevis som presumtiva bevis för att i efterhand ifrågasätta intern-

prissättningen av en transaktion vilken innehöll immateriella tillgångar som föll under 

definitionen av HTVI. När skattemyndigheterna presenterar de presumtiva bevisen övergår 

bevisbördan till den skattskyldige att visa att det inte föreligger en icke-armlängdsmässig 

internprissättning. Skatteverket anser att dessa regler inte bara är tillämpliga framåt i tiden 
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utan även kan tillämpas retroaktivt, då uppfattningen är att BEPS Action 8 endast utgör 

förtydliganden snarare än förändringar av armlängdsprincipen.117 

Svenskt Näringsliv uttryckte i diskussionsutkastet: “we have major concerns with the im-

plication of hindsight under the ‘presumptive evidence’ statement introduced in paragraph 9 

of the discussion draft”.118 Svenskt Näringsliv menar även att det inte alltid stämmer att det 

finns en informationsassymetri mellan företag och skattemyndighet. Att göra beräkningar av 

hur stora intäkter immateriella tillgångar kommer att inbringa är väldigt svårt även för 

många etablerade multinationella företag. Denna svårighet uppkommer även mellan 

oberoende företag.119 Det ligger ju i själva begreppet att en HTVI är svår att värdera. EY 

uttalade i diskussionsutkastet att även de ansåg att möjligheten att tillämpa presumtiva 

bevis för att retroaktivt ändra ett transferpris kunde leda till oförutsägbara och negativa 

effekter.120  

Det är författarens åsikt att det är tveksamt huruvida införandet av presumtiva bevis över-

huvudtaget är nödvändigt i och med att det även införs ytterligare dokumentationskrav, 

vilka innebär att företagen kommer att behöva lämna mer omfattande och tydligare infor-

mation till skattemyndigheterna om interna transaktioner som genomförs. 

5.2.3 Beviskraven på den skattskyldige 

 

Frågan om bevisbörda diskuteras delvis i TPG. Vissa OECD-medlemmar anser att artikel 9 i 

modellavtalet placerar en bevisbörda som går före nationell rätt. Andra medlemmar anser 

tvärt emot att artikel 9 inte bestämmer bevisbördan.121 I de flesta jurisdiktioner bär skatte-

myndigheterna bevisbördan, vilket även är fallet i Sverige. Detta innebär att skattemyndig-

heterna måste uppnå prima facie122 för att bevisa att internprissättningen är i strid med 
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armlängdsprincipen. Vad detta innebär är att, för att skattemyndigheten ska vinna målet, 

måste de kunna uppnå beviskravet som ställs i nationell rätt. Även i sådana fall åligger det 

dock den skattskyldige att lägga fram tillräcklig information kring prissättningen för att 

skattemyndigheten ska kunna bedöma den.  

Skulle riktlinjerna om HTVI anses tillämpliga i Sverige skulle det innebära att det är tillräckligt 

för Skatteverket, för att uppnå beviskravet på att det föreligger en felaktig internpris-

sättning, att kunna presentera ett ex post resultat som skiljer sig från ex ante beräkningarna. 

Ex post resultatet fungerar som presumtiva bevis för att den skattskyldige tillämpat ett icke-

armlängdsmässigt internpris.123 I och med detta övergår bevisbördan till den skattskyldige. 

OECD har listat de fyra fall då en justering av internpriset inte blir aktuell.  Det kräver att 

åtminstone ett av följande undantag är tillämpliga:124 

i) Att den skattskyldige lämnar: 

1. Upplysningar och detaljer om hur ex ante beräkningarna användes vid tidpunkten för 

transaktionen för att bestämma ett transferpris. Upplysningarna ska även innehålla 

information om hur risker togs i beaktning och hur den skattskyldige tagit olika 

framtida händelseförlopp i beaktning. 

2. Pålitlig bevisning att en betydande skillnad mellan de finansiella beräkningarna och 

det faktiska resultatet beror på antingen: a) händelser som inträffat efter prissätt-

ningen som inte kunnat förutses av de associerade företagen vid tidpunkten för 

transaktionen, eller b) förutsebara händelser som varken under- eller överskattats i 

bedömningen av prissättningen. 

ii. Transaktionen omfattas av ett bilateralt eller multilateralt Advance pricing 

arrangement (APA) vilken är i effekt mellan de aktuella länderna som berörs vid 

tidpunkten för transaktionen. 

iii. De betydande skillnader mellan de finansiella beräkningarna och det faktiska 

resultatet som nämndes ovan under i) p.2 varken ökar eller minskar kompen-

sationen för den aktuella HTVI med mer än 20 % av den kompensation som 

bestämdes vid transaktionstidpunkten. 
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iv. En femårsperiod har gått sedan den immateriella tillgången först började intjäna 

intäkter från icke-närstående parter. Inom den femårsperioden utgör eventuella 

skillnader mellan finansiella beräkningar och det faktiska resultatet inte mer än 

20 % av de ursprungliga beräkningarna för den perioden. 

Det första undantaget innebär att det ankommer på den skattskyldige att visa att skillna-

derna mellan de finansiella beräkningarna och det faktiska resultatet beror på sådana 

händelser som anses vara oförutsebara vid tidpunkten för prissättningen. Detta blir dock 

endast nödvändigt om ingen av de övriga undantagen är tillämpliga. EY anser att så länge 

den skattskyldige kan visa att hen varit aktsam vid internprissättningen så bör analysen 

respekteras. Företaget anser inte att det finns någon anledning för skattskyldiga att behöva 

bevisa att skillnaden mellan det faktiska resultatet och det beräknade resultatet berodde på 

oförutsedda händelser.125 Enligt Svenskt näringsliv bör bevisbördan istället ligga hos skatte-

myndigheten.126  

I svensk gällande rätt ligger som redan nämnts bevisbördan hos Skatteverket. Om Skatte-

verket uppfyller beviskraven övergår dock bevisbördan till företaget. Företaget har då bevis-

bördan för att den till synes oriktiga prissättningen tillkommit av andra skäl än intresse-

gemenskapen.127 Om riktlinjerna för HTVI kommer att tillämpas i svensk rätt innebär det 

dock att det inte längre räcker att företaget kan visa att prissättningen tillkommit av andra 

skäl än intressegemenskapen. Företaget kommer nämligen även behöva bevisa att anled-

ningen till att ex ante beräkningarna skiljer sig från ex post resultatet är på grund av 

antingen: a) händelser som inträffat efter prissättningen som inte kunnat förutses av de 

associerade företagen vid tidpunkten för transaktionen, eller b) förutsebara händelser som 

varken under- eller överskattats i bedömningen av prissättningen. 

OECD har med ett exempel i riktlinjerna på vad som kan utgöra en oförutsebar händelse. I 

diskussionsutkastet använde de en naturkatastrof eller en konkurrents konkurs som exempel 

på vad som kan utgöra oförutsebara händelser. PwC kommenterade detta och menade att 

exemplen ger intrycket av att det sätts en orimligt hög nivå för vad som kan utgöra en 
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oförutsebar händelse. OECD valde i slutrapporten att behålla naturkatastrof som exempel på 

vad som kan utgöra en oförutsebar händelse, men la även till meningen ”eller andra 

händelser som antingen var helt oförutsebara vid transaktionstidpunkten eller som gavs en 

lämpligt låg sannolikhetsgrad för att inträffa”. Det är författarens åsikt att detta ger intrycket 

av en något lägre bevisbörda för den skattskyldige jämfört med ordvalet i diskussions-

utkastet, men att det fortfarande är relativt otydligt vad som menas med begreppet 

”oförutsebar händelse” och att det därför återstår att se hur detta begrepp kommer att 

behandlas i praxis.  

Alternativen iii) och iv) fanns inte med i diskussionsutkastet, men liknande varianter 

föreslogs av PwC i kommentarerna till diskussionsutkastet.128 Dessa alternativ ansåg PwC 

vara viktiga för att undvika att skattemyndigheter tillämpar ex post resultat som presumtiva 

bevis i varje situation då det faktiska resultatet skiljer sig från företagets beräkningar, även 

om det rör sig om ganska små procentuella skillnader.  Det innebar att i första utkastet till 

reglerna om HTVI saknades en tidsgräns, vilket teoretiskt innebar att skattemyndigheter 

kunde angripa internprissättningar med stöd av ex post resultat, oavsett hur lång tid det har 

gått sedan transaktionen tog plats. PwC var inte det enda företag att reagera på avsaknaden 

av en tidsbegränsning.129 OECD valde därför att införa en femårsgräns som nu finns i 

alternativ iv), under förutsättningen att eventuella skillnader mellan finansiella beräkningar 

och det faktiska resultatet inte är mer än 20 % av de ursprungliga beräkningarna för den 

perioden. Denna femårsgräns anser författaren har stor betydelse eftersom det annars hade 

öppnat upp för väldigt stor osäkerhet för företag, även lång tid efter det att transaktionen 

slutfördes. Om det inte hade funnits en tidsbegränsning hade företagen aldrig kunnat vara 

säkra på att deras internprissättning inte kommer att bli föremål för justering någon gång i 

framtiden. Det är troligtvis inte heller praxis mellan oberoende företag att avtala om 

prisjusteringsklausuler utan att införa någon tidsbegränsning.  
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5.3   Är riktlinjerna förenliga med svensk rätt 
 

I Sverige är det endast riksdagen som kan lagstifta om skattskyldighet, vilket framgår av 8 

kap. RF. Beskattning tillhör nämligen det obligatoriska lagområdet, vilket innebär att huvud-

regeln är att endast riksdagen kan utfärda normer om skatt. Det finns endast två undantag 

från denna huvudregel, nämligen vad gäller tull på införsel av varor (8 kap. 3 § p. 2 RF) och 

om skatt som syftar till att reglera trafikförhållanden i kommun (8 kap. 9 § p. 2 RF).  

Därutöver spelar det ingen roll vilka överenskommelser som gjorts med motsvarande organ i 

andra stater.130 Regeringen eller myndigheter kan inte binda svenska riksdagen vid skatte-

normer genom internationella överenskommelser och det innebär även att Skatteverket och 

svenska domstolar inte ska tillämpa dessa överenskommelser om de inte har antagits av 

riksdagen i form av lag. Överenskommelserna i sig leder alltså inte till att de blir gällande 

skatterätt.131 

Det brukar sägas att stater kan ha två huvudsakliga synsätt på tillämpning av ingångna 

bilaterala eller multilaterala överenskommelser. Stater tillämpar antingen ett monistiskt 

synsätt eller ett dualistiskt synsätt. Med ett monistiskt synsätt menar man att man anser att 

folkrättsliga avtal och nationell rätt utgör två delar av samma system. Detta innebär att när 

ett folkrättsligt avtal trätt ikraft blir det automatiskt en del av statens nationella rätt, med 

konsekvensen att inget vidare införlivande krävs för att utgöra gällande rätt. De stater som 

tillämpar ett dualistiskt synsätt, däribland Sverige, anser att den internationella rätten och 

den nationella rätten utgör två separata rättssystem. För att ett folkrättsligt avtal ska bli 

tillämpligt på nationell nivå krävs därmed först att det införlivas i nationell rätt.132 

OECD:s slutrapporter blir alltså inte direkt gällande i Sverige, utan måste på något sätt 

införlivas innan de utgör gällande rätt i Sverige. I OECD:s modellavtal Artikel 9, som Sverige 

har använt sig av i sina skatteavtal, definieras armlängdsprincipen. I kommentaren till Artikel 

9 stadgas att TPG ska användas vid tolkningen av armlängdsprincipen såsom vägledning. 

Eftersom utgångspunkten i svensk rätt är att skattskyldighet endast kan uppkomma genom 
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nationell lagstiftning, blir OECD:s slutrapporter inte direkt tillämpliga i svensk rätt enbart 

genom att Sverige medverkat till framställandet av BEPS. Inte heller kan skattskyldighet 

uppstå på grund av de dubbelbeskattningsavtal som Sverige ingått hänvisar till Artikel 9 i 

OECD:s modellavtal. Detta beror på den gyllene regeln som säger att dubbelbeskattnings-

avtal endast kan inskränka ett föreliggande skatteåliggande, inte utvidga det.133 Detta måste 

även beaktas när tolkning och tillämpning av avtalen kräver att man använder supple-

mentära tolkningsmedel, såsom OECD:s TPG.134   

TPG utgör icke-bindande rekommendationer som nationella domstolar inte är bundna att 

beakta eller följa, såvida de inte införlivats i nationell lagstiftning. Alberto Vega förklarar det 

så att OECD:s TPG: 

”were approved by the Committee on Fiscal Affairs on 27 June 1995 and are the 

object of the Recommendation of the OECD Council C(95)126/FINAL, of 13 July 

1995. This Recommendation is not legally binding since it is based on Art. 5 (b) of 

the Convention on the OECD and therefore, the tax administrations of the OECD 

member states are simply encouraged to follow the guidelines”. 135 

TPG:s icke bindande status bekräftas även av OECD i en av deras årliga rapporter.136 Vidare 

framgår det av förorden till TPG att medlemsstater och skattskyldiga ”uppmuntras” att följa 

dessa guidelines i den nationella internprissättningen.137 OECD anser att dessa rekommen-

dationer, trots att de inte är bindande för medlemsstaterna, utgör starka moraliska på-

tryckningar, eftersom de representerar den politiska viljan hos medlemsstaterna. Vidare 

förklarar OECD att medlemstaterna förväntas göra sitt yttersta för att följa rekommen-

dationerna och menar att medlemsstater som inte ämnar följa en rekommendation 

vanligtvis uttrycker detta genom att avstå från en rekommendation, även om detta inte är 

juridiskt nödvändigt.138 
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Trots att TPG inte är bindande för de stater som varit med och beslutat tillämpas de ändå i 

varierande grad i nationell rätt. I det så kallade Shell-målet, RÅ 1991 ref. 107, uttalade HFD 

att TPG kunde användas i svensk rätt för att ge vägledning vid tillämpningen av den svenska 

armlängdsregeln, det vill säga korrigeringsregeln. Villkoret för att TPG ska kunna ge 

vägledning vid tillämpningen av svensk rätt är dock att texten inte går utöver vad som följer 

av 14:19-20 kap. §§ IL. Det krävs alltså att riktlinjerna håller sig inom tolkningsutrymmet som 

ges av svensk lagstiftning. TPG kan nämligen inte, som vi konstaterat ovan, utvidga svensk 

skatterätt. TPG måste även vara förenlig med övrig svensk lagstiftning, bland annat vad 

gäller bevisbörda och andra beviskrav.139 Hultqvist och Wiman har kommenterat inför-

livandet av BEPS i en artikel i Svensk Skattetidning. Där skriver Hultqvist och Wiman att de 

anser att ett flertal skrivelser i TPG (2010) är svårförenliga med svensk skattelag. De menar 

även att det finns en risk att de förändringar som införs i och med BEPS kan vara 

svårförenliga med svensk rätt.140 Det centrala spörsmålet är därför om riktlinjerna för HTVI 

håller sig inom det tolkningsutrymme som korrigeringsregeln ger, och att de även är 

förenliga med övrig svensk lagstiftning. Om riktlinjerna i BEPS och HTVI anses falla inom 

ramen för korrigeringsregeln och övrig svensk lagstiftning kan de därmed användas som 

vägledning vid tillämpning av regeln, utan att behöva införlivas genom lagstiftning. Skulle 

riktlinjerna däremot inte vara förenliga med svensk rätt kommer det att krävas lagändringar 

för att införliva riktlinjerna innan de blir tillämpliga. 

Anders Hultqvist menar att svenska domstolar efter Shell-målet, i princip rutinmässigt, 

använt sig av TPG för vägledning i internprissättningsmål.141 En fråga som Hultqvist belyser 

är huruvida OECD:s riktlinjer är att tolka som normativa eller deskriptiva.142 En normativ 

teori syftar till att ange hur en person eller en organisation bör fatta beslut, medan en 

deskriptiv teori syftar till att beskriva och förklara hur människor faktiskt fattar beslut.143 Om 

riktlinjerna är deskriptiva innebär det att de utgör en beskrivning av gällande rätt, så kallad 

”best practise”.  Best practice innebär en praxis som fungerar och används och som anses av 
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experter vara det bästa alternativ som finns just nu.144 Om BEPS utgör en deskriptiv utsaga 

innebär det riktlinjerna utgör den bästa beskrivningen av hur prissättning går till mellan 

oberoende parter. Rör det sig istället om normativa riktlinjer handlar det istället om att in-

föra ett regelverk som ska följas, oavsett om det kan förankras med hur prissättning tidigare 

har gått till i praktiken. Problemet som uppstår är att normativa regler på skatteområdet 

endast kan införas av riksdagen. OECD har, som redogjorts för ovan, ingen möjlighet att 

införa normer som blir direkt tillämpliga i svensk skatterätt. 

För att BEPS ska utgöra en deskriptiv utsaga krävs det att den faktiskt stämmer överens med 

hur företag agerar i praktiken. Införandet av riktlinjerna för HTVI kan jämföras med de 

”commensurate with income” 145 regler som använts i bland annat USA och utgör en form av 

prisjusteringsklausuler, vilka innebär att internprissättningen av immateriella tillgångar i 

efterhand kan komma att ändras baserat på ex post resultat. Liknande regler har dock inte 

använts i större delar av världen. Riktlinjerna för HTVI återspeglar alltså inte praxis om man 

ser på hur majoriteten av länderna hanterat internprissättning. Jérôme Monsenego menar 

att BEPS-slutrapporterna befinner sig någonstans mittemellan av att utgöra en deskriptiv 

utsaga och en normativ sådan. Till stor del utgör Action 8 så kallad best practice, men det 

finns även inslag där OECD inför riktlinjer som inte riktigt kan anses utgöra best practice. 

HTVI utgör ett sådant nytt inslag av riktlinjer som inte utgjort best practice i stora delar av 

världen. 146 Pär Magnus Wiséen från PwC menar att riktlinjerna för internprissättning i BEPS 

Action 8 i princip inte skiljer sig så remarkabelt från hur prissättning i praktiken går till. Den 

stora skillnaden är reglerna om HTVI, som endast kan jämföras med reglerna som används i 

USA och Tyskland. Han menar på att en kodifikation av praxis, som BEPS Action 8 till största 

del utgör, däremot alltid kommer medföra att vissa företag ligger lite utanför riktlinjerna och 

därför kommer att behöva anpassa sig.147  

Författaren anser att riktlinjerna i Action 8 angående internprissättning av immateriella till-

gångar till stor del utgör en beskrivning av hur oberoende företag agerat i praktiken, det vill 
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säga en deskriptiv utsaga av vad som utgör best practice. Riktlinjerna för HTVI kommer dock 

med största sannolikhet att medföra att många fler stater kommer att använda sig av en 

metod som tidigare endast tillämpades i ett fåtal stater. Av denna anledning är det 

författarens åsikt att BEPS åtminstone till viss del ämnar vara normativ.  

Hultqvist menar att hur mycket trovärdighet som bör ges BEPS Action 8 beror på hur väl 

riktlinjerna överensstämmer med vad som utgör best practice. Han menar dock att det 

faktum att BEPS framarbetats av en stor grupp experter på området gör att den sannolikt 

ges en hög trovärdighet, varför den som ämnar argumentera emot tillämpligheten av BEPS 

ställs inför en ganska stor utmaning. I slutändan är dock tillämpningen av BEPS och TPG, så 

länge den inte har införts i svensk lagstiftning, till stor del i händerna på HFD. Hultqvist 

menar att om HFD finner att förändringarna i BEPS utgör best practice kommer de med 

största sannolikhet fortsätta att rutinmässigt använda sig av dessa riktlinjer, såsom 

domstolarna har gjort i internprissättningsmål de senaste decennierna. Han menar att så 

länge BEPS Action 8 håller sig inom en rimlig tolkning av armlängdsprincipen kommer HFD 

med största sannolikhet att förlita sig på den sakkunskap som ligger bakom skapandet av 

BEPS. Skulle HFD däremot anse att vissa delar av BEPS Action 8 inte är i linje med 

armlängdsprincipen, kommer det därför även falla utanför tolkningsutrymmet som ges av 

korrigeringsprincipen, 14 kap. 19 § IL.148  

Av vad som framkommit av uttalanden från Pär Magnus Wiséen och Jérôme Monsenego så 

utgör inte riktlinjerna för HTVI en beskrivning av best practice. Riktlinjerna introducerar 

snarare en, för majoriteten av länder, ny metod för skattemyndigheter att i efterhand kunna 

beakta händelser som sker efter transaktionen för att ifrågasätta det valda internpriset. 

Jérôme Monsenego skriver i Svensk Skattetidning om betydelsen av att skattemyndigheterna 

ges möjlighet att i efterhand beakta händelser som sker efter transaktionen för att 

ifrågasätta det valda internpriset. Monsenego menar att ett sådant tillvägagångssätt, 

inspirerat av USA:s commensurate with income standard, kan leda till resultat som avviker 

från armlängdsprincipen, eftersom oberoende parter inte nödvändigtvis bestämmer i en 

avtalsförhandling att priset för en viss transaktion ska kunna justeras i efterhand beroende 

på senare händelser.149  Oberoende företag kan välja att avtala om antingen fast eller rörligt 
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pris. De kan även välja själva om de ska inkludera prisjusteringsklausuler i avtalet eller inte. 

Riktlinjer om HTVI innebär däremot att skattemyndigheter kan angripa alla interna transak-

tioner som faller under tillämpningsområdet, såsom om alla avtal mellan oberoende företag 

inkluderade en metod att i efterhand göra en prisjustering. Detta är dock i praktiken inte 

fallet. Det är författarens åsikt att riktlinjerna för HTVI sannolikt lämnar mer begränsade 

möjligheter för företag att bestämma villkoren för interna transaktioner av immateriella 

tillgångar som faller under definitionen av HTVI än vad oberoende företag har. Detta, menar 

författaren, borde vara svårförenligt med själva grundprincipen för armlängdsprincipen, 

nämligen att villkoren vid internprissättning ska överensstämma med hur villkoren för en 

jämförbar transaktion hade sett ut mellan två oberoende parter. 

Vidare anser författaren att de ökade beviskraven, som enligt riktlinjerna för HTVI bör ställas 

på den skattskyldige, borde vara svårförenligt med ordalydelsen i korrigeringsregeln. I svensk 

rätt är det är otvivelaktigt att bevisbördan vid tillämpningen av korrigeringsregeln ligger hos 

Skatteverket. Riktlinjerna för HTVI innebär dock en inte obetydlig lindring av bevisbördan för 

Skatteverket, som enligt riktlinjerna istället ska kunna använda sig av presumtiva bevis. 

Riktlinjerna innebär även högre beviskrav på den skattskyldige. Det räcker inte längre för den 

skattskyldige att kunna visa att den till synes oriktiga prissättningen beror på andra skäl än 

intressegemenskap, utan den skattskyldige måste även kunna rättfärdiga sin prissättning 

genom att lämna pålitlig bevisning om att skillnaderna mellan ex ante och ex post beror på 

antingen: a) händelser som inträffat efter prissättningen och som inte kunnat förutses av de 

associerade företagen vid tidpunkten för transaktionen, eller b) förutsebara händelser som 

varken under- eller överskattats i bedömningen av prissättningen. Beviskraven på den 

skattskyldige blir därmed otvivelaktigt högre än tidigare.  

Det är författarens åsikt att en tillämpning av de riktlinjer som ges för HTVI innebär en 

utvidgning av de beviskrav som idag används i svensk skatterätt, något som inte bör anses 

förenligt med svenska skatteregler. Riktlinjerna faller alltså inte inom det tolkningsutrymme 

som ges av korrigeringsregeln. Vidare borde riktlinjerna även kunna ge upphov till resultat 

som inte stämmer överens med armlängdsprincipen. Efter en samlad bedömning är det 

författarens mening att riktlinjerna om HTVI därmed inte borde kunna ge vägledning för 

internprissättning i svensk rätt förrän de på något sätt införlivats.  
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5.4 Hur kan reglerna på bästa sätt införlivas?   
 

Det har numera blivit vanligare att försöka nå en internationell standardisering genom icke 

formellt bindande dokument såsom OECD:s TPG. Dessa är ofta mindre tidskrävande att 

arbeta fram än att arbeta fram bindande normer genom traktat och nationell lagstiftning. 

Dessa icke formellt bindande dokument antas genom ett beslut av en internationell 

organisation och syftar till att förmå stater att införliva innehållet och, till och med, påverka 

rättstillämpningen.150 OECD anser att ändringarna av TPG som presenteras i BEPS borde 

kunna vara direkt tillämpliga i medlemsstaterna och använder istället andra rapporter som 

exempel på vad som kan kräva lagändringar innan de blir tillämpliga i nationell rätt. OECD 

understryker det faktum att staterna är suveräna och att det är upp till varje land att 

införliva BEPS i den nationella rätten. Staterna förväntas införliva sina åtaganden i enligt med 

BEPS, samt att staterna strävar efter att uppnå följdriktighet och konsekvens vid 

implementeringen.151   

OECD anser att det är nödvändigt att övervaka hur implementeringen går till i medlems-

staterna och att utvärdera hur effektiva de metoder som introduceras genom riktlinjerna i 

BEPS-rapporterna visar sig vara. Det kommer även att göras undersökningar av hur både 

skattskyldiga och skattemyndigheter förhåller sig till riktlinjerna.152 Övervakningen kommer 

att bestå av bland annat rapporter över vad länderna har gjort för att implementera rikt-

linjerna. En av målsättningarna med övervakningen är att säkerställa att alla länder imple-

menterar likvärdiga regelverk, så att inget land får ett konkurrensmässigt övertag. Det ska 

uppstå ett så kallat ”level playing field”.153 Arbetet med BEPS är ännu inte slutfört och OECD 

förväntas presentera ytterligare förslag och initiativ för att försäkra en konsekvent och 

koordinerad implementering.154  

Det finns, som redogjorts för, ingen möjlighet för OECD:s slutrapporter att med automatik 

införlivas i svensk rätt. I Sverige är det endast riksdagen som kan lagstifta om skattskyldighet. 

Riktlinjerna kan inte heller användas som vägledning i svensk internprissättning om de inte 
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håller sig inom tolkningsutrymmet som ges av korrigeringsregeln och i övrigt är förenliga 

med svensk skatterätt. Det är, som nämnts ovan, författarens mening att riktlinjerna för 

HTVI inte håller sig inom det tolkningsutrymme som ges av korrigeringsregeln. Riktlinjerna 

kommer därför att behöva införlivas innan de kan användas som vägledning för internpris-

sättning i Sverige. Eftersom riktlinjerna för HTVI är svårförenliga med svenska skatteregler 

kommer det att behöva göras lagändringar för att riktlinjerna ska kunna tillämpas i svensk 

rätt. Anders Hultqvist uttalade, i mitt möte med honom, att en metod för att införliva 

OECD:s riktlinjer skulle då kunna vara att införa ett helt nytt kapitel i IL där man kodifierar 

det som står i TPG. Därefter kan man i korrigeringsregeln hänvisa till detta kapitel, alternativt 

att hela korrigeringsregeln flyttas till det nya kapitlet.155 Författaren anser att detta är det 

bästa alternativet för att införliva riktlinjerna i svensk rätt. En alternativ metod hade varit att 

ändra de beviskrav som återfinns i korrigeringsregeln för att överensstämma med rikt-

linjerna i HTVI.  

5.5 Sammanfattning 
 

I detta kapitel har författaren redogjort för de förändringar som riktlinjerna för HTVI skulle 

innebära i svensk gällande rätt för internprissättningen av immateriella tillgångar som faller 

under definitionen HTVI. Förändringarna redogörs för, var för sig, i kapitlet. Författaren 

analyserar sedan huruvida dessa förändringar är förenliga med svensk rätt. Slutligen lämnar 

författaren ett förslag till hur riktlinjerna på bästa sätt bör införlivas i svensk rätt. Nedan 

lämnas en sammanfattning av vad författaren kommit fram till i kapitlet. 

De tydliga förändringar som författaren anser Action 8 kommer att medföra är först och 

främst att det introduceras en definition av både begreppet immateriell tillgång och 

begreppet HTVI. Införandet av dessa definitioner kommer förhoppningsvis leda till en 

tydligare och enklare rättstillämpning vid internprissättning av immateriella tillgångar. Detta 

eftersom avsaknaden av en definition av begreppet immateriell tillgång i TPG kan ge upphov 

till viss osäkerhet kring vilka tillgångar som riktlinjerna skulle appliceras på.156 Den andra 

förändringen som införs i det nya avsnittet för HTVI är möjligheten för skattemyndigheter att 

använda presumtiva bevis vid talan om felaktig internprissättning. Den tredje förändringen 
                                                           
155
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är de ökade beviskraven som riktlinjerna för HTVI ställer på den skattskyldige för att kunna 

motbevisa att det föreligger ett felaktigt internpris. 

Definitionen av HTVI täcker in alla immateriella tillgångar som: i) saknar en tillgång att kunna 

göra en pålitlig jämförelse med, och ii) är svåra att värdera angående vilken inkomst den 

kommer att kunna inbringa, eller att värderingen av tillgången är högst osäker. Definitionen 

stämmer ganska väl överens med hur parterna på marknaden anser att den bör se ut. Pär 

Magnus Wiséen från PwC menar dock att det finns viss risk att definitionen kan komma att 

träffa fler situationer än vad som var ämnat.  

Riktlinjerna för hur företag ska hantera internprissättningen av immateriella tillgångar med 

osäker värderingen har inte genomgått några omfattande förändringar. Däremot har 

skattemyndigheterna getts en möjlighet att för transaktioner av vissa av dessa immateriella 

tillgångar, nämligen de som faller under definitionen HTVI, använda ex post resultat som 

presumtiva bevis för att ifrågasätta ett valt internpris. Möjligheten för skattemyndigheter att 

använda presumtiva bevis innebär en betydlig bevislättnad. OECD ansåg att detta var 

nödvändigt eftersom företagen anses vara de som har bäst tillgång till pålitlig information 

kring internprissättningen. Genom att skattemyndigheterna presenterar ett ex post resultat 

som skiljer sig från ex ante beräkningarna kan de därmed skifta bevisbördan till den 

skattskyldige. Det finns fyra undantag då en prisjustering inte blir aktuell, ett av dessa 

alternativ är att den skattskyldige ska kunna bevisa att skillnaderna mellan resultatet från 

transaktionen och de ursprungliga beräkningarna beror på antingen: a) händelser som 

inträffat efter prissättningen som inte kunnat förutses av de associerade företagen vid 

tidpunkten för transaktionen, eller b) förutsebara händelser som varken under- eller 

överskattats i bedömningen av prissättningen.  

OECD:s slutrapporter blir inte direkt gällande i Sverige utan måste på något sätt införlivas 

innan de utgör gällande rätt. Trots detta kan de användas för att ge vägledning vid 

tillämpningen av den svenska armlängdsregeln, korrigeringsregeln. Villkoren för detta är att 

riktlinjerna inte går utöver det tolkningsutrymme som ges av korrigeringsregeln och övrig 

svensk skattelagstiftning, bland annat vad gäller bevisbörda och andra beviskrav. Riktlinjerna 

måste även vara förenliga med armlängdsprincipen.  
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Det är författarens åsikt att en tillämpning av de riktlinjer som ges för HTVI innebär en 

utvidgning av de beviskrav som idag används i svensk skatterätt, något som inte bör anses 

förenligt med svenska skatteregler. Riktlinjerna faller alltså inte inom det tolkningsutrymme 

som ges av korrigeringsregeln. Vidare borde riktlinjerna även kunna ge upphov till resultat 

som inte stämmer överens med armlängdsprincipen. Efter en samlad bedömning är det 

författarens mening att riktlinjerna om HTVI därmed inte borde kunna ge vägledning för 

internprissättning i svensk rätt förrän de på något sätt införlivats.  

En metod för att införliva riktlinjerna är att införa ett nytt kapitel i IL där OECD:s riktlinjer för 

internprissättning sedan kodifieras. Därefter kan man i korrigeringsregeln hänvisa till detta 

kapitel, alternativt att hela korrigeringsregeln flyttas till det nya kapitlet. En alternativ metod 

är att ändra reglerna kring bevisbörda och beviskrav i korrigeringsregeln för att överens-

stämma med riktlinjerna i HTVI. 
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6.  Slutsats 
 

Syftet med denna uppsats är att utreda vilka förändringar riktlinjerna för HTVI i BEPS Action 

8 kan medföra för internprissättning i Sverige. Vidare ska denna uppsats även utreda 

huruvida riktlinjerna kommer att behöva införlivas i svensk rätt och i så fall hur detta på 

bästa sätt bör gå till. Målet med riklinjerna för HTVI är att ge skattemyndigheter större möj-

lighet att, vid gränsöverskridande koncerninterna transaktioner av hard-to-value intangibles, 

kunna bevisa att det föreligger en felaktig internprissättning.  

Denna uppsats visar att riktlinjerna för HTVI främst innebär tre stora förändringar gentemot 

tidigare riktlinjer. Den första förändringen är att det introduceras både en definition av 

begreppet immateriell tillgång, samt en definition av begreppet HTVI. Den andra föränd-

ringen som riktlinjerna medför är att skattemyndigheterna ges möjligheten att i efterhand 

använda det faktiska resultatet av transaktionen, om det skiljer sig från de ursprungliga 

beräkningarna, som presumtiva bevis för att det föreligger en felaktig internprissättning. 

Vidare innebär riktlinjerna för HTVI att det ställs högre beviskrav på den skattskyldige att 

kunna visa att det inte föreligger en felaktig prissättning.  

Denna uppsats visar även att riktlinjerna för HTVI inte är förenliga med svenska skatteregler, 

vilket innebär att det kommer behöva göras ändringar i svensk skattelagstiftning för att 

kunna införliva riktlinjerna i svensk skatterätt. Detta eftersom riktlinjerna för HTVI innebär 

förändringar av beviskraven som inte är förenliga med korrigeringsregeln. Riktlinjerna för 

HTVI ställer högre beviskrav på den skattskyldige än vad de svenska skattereglerna gör. I 

denna uppsats föreslås att riktlinjerna för HTVI antingen ska kodifieras i ett nytt kapitel i IL, 

eller att beviskraven i korrigeringsregeln ändras så att de är förenliga med riktlinjerna. 

 

 

 



 

56 
 

KÄLLOR 

Lagar: 
 

Inkomstskattelagen (1999:1229) 

Offentligt tryck: 
 

Propositioner: 

 

Prop. 1927:102 Om kommunalskattelag 

Prop. 1965:126 Med förslag till lag om ändring av kommunalskattelag 

Prop. 1982/83:73 Om utvidgad uppgiftsskyldighet vid vissa utlandsbetalningar m.m.  

Prop. 2005/06:169 Effektivare Skattekontroll m.m. 

SOU: 

 

SOU 1962:59 Internationella skattefrågor: Betänkande av dubbelbeskattningssakkunniga 

SOU 1964:29 Koncernbidrag m.m. Betänkande av skatteutredningen ang. ackumulerad 

inkomst m.m. 

Praxis: 
 

RÅ 1991ref. 107 

RÅ80 1:59 

RÅ 1998 not. 213 

Kammarrättsfall: 

 

Kammarrättsavgörande Mål nr 2360-13 (Kaffeknappen målet)  

kammarrättsavgörandet 4560-4562-13 

 



 

57 
 

Doktrin: 

Litteratur: 

 

Aldén, Stefan, Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten — med särskild inriktning på 

förhållandet mellan olika grunder för beskattning av dolda vinstöverföringar till utlandet, 

Nerenius & Santérus Förlag AB; Stockholm, 1998. 

Arvidsson, Richard, Dolda vinstöverföringar, första upplagan, Juristförlaget, Stockholm, 1990. 

Brottsförebyggande Rådet, Utlandsbeskattning I, Översynen av lagstiftningen mot 

organiserad och ekonomisk brottslighet, BRÅ PM 1980:3, Liberförlag, Stockholm, 1980. 

Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, 4 u., Studentlitteratur AB, Lund, 2014.  

Jonsson, Lars, Inkomstskattelag (1999:1229) 14 kap 19 §, lagkommentar, Karnov Internet 

(Hämtad: 2016-05-15). 

Monsenego, Jérôme, Introduction to Transfer Pricing, 1 u., Studentlitteratur AB, Lund, 2013. 

Raby, Nick, Verlinden, Isabel, International transfer pricing 2015/16, PwC, 2015. Tillgänglig: 

https://www.pwc.com/gx/en/international-transfer-pricing/assets/itp-2015-2016-final.pdf 

Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 3 u., Nordstedts Juridik AB, 

Stockholm, 2015. 

Wiman, Bertil, Koncernbeskattning — med särskild inriktning på omstruktureringar, Iustus 

förlag, Uppsala, 1995. 

Artiklar: 

 

Hall, Mikael, Jacobsen, Mikael, Larsén, Magnus, Monsenego, Jérôme, BEPS och 

internprissättning – särskilt fokus på risk, kapital och immateriella tillgångar, Svensk 

Skattetidning, nr 4 2015, SvSkT 2015:4, s.351-366. 

Hultqvist, Anders, Wiman, Bertil, Implementering i svensk skatterätt, Svensk Skattetidning, 

nr 4 2015, SvSkt 2015:4, s. 309-324. 

https://www.pwc.com/gx/en/international-transfer-pricing/assets/itp-2015-2016-final.pdf


 

58 
 

Jernkrok, Lars, Internprissättning och fasta driftställen, Svensk Skattetidning, nr 6-7 2009, 

SvSkT 2009:6-7, s. 670. 

Karlsson, Kent, Internprissättning – ett ämnesområde i blickpunkten, Svensk Skattetidning, nr 

7-8 1990, SvSkt 1990:7-8. 

Monsenego, Jérôme, Utfallet av BEPS-projektet, Svensk Skattetidning, nr 10 2015, SvSkT 

2015:10, s.827-846. 

Melbi, Ingrid, Österman, Roger Persson, Samtal med Ingela Willfors om BEPS, Skattenytt 

2015 s. 270. 

Vega, Alberto, International Governance through Soft Law: The Case of the OECD Transfer 

Pricing Guidelines, TranState working paper, Nr. 163/2012, s. 11-12. Tillgänglig: 

http://www.sfb597.uni-bremen.de/pages/pubApBeschreibung.php?SPRACHE=en&ID=204 

OECD publikationer: 
 

OECD, Transfer Pricing and Multinational Enterprises, OECD publishing, Paris, 1979.  

OECD, Bonucci, Nicola, The legal status of an OECD act and the procedure for its adoption, 

2004. Tillgänglig: http://www.oecd.org.ezp.sub.su.se/edu/skills-beyond-

school/31691605.pdf 

OECD, OECD Annual Report 2004, OECD publishing, Paris, 2004.  

OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 

OECD publishing, Paris, 2010.  

OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD publishing, Paris, 2013.  

OECD, Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles, OECD/G20 Base Erosion and 

Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, 2014.  

OECD, Model Tax Convention With Respect to Taxes on Income and on Capital: Condensed 

Version 2014, OECD publishing, Paris, 2014.  

http://www.sfb597.uni-bremen.de/pages/pubApBeschreibung.php?SPRACHE=en&ID=204
http://www.oecd.org.ezp.sub.su.se/edu/skills-beyond-school/31691605.pdf
http://www.oecd.org.ezp.sub.su.se/edu/skills-beyond-school/31691605.pdf


 

59 
 

OECD, Commentary on article 9: concerning the taxation of associated enterprises, in Model 

Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2014, OECD publishing, Paris, 

2014.  

OECD, Aligning transfer pricing outcomes with value creation Actions 8-10 – 2015 final 

reports, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD publishing, Paris, 2015.  

OECD, Explanatory Statement, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting, OECD, 2015.  

OECD, BEPS Action 8: Hard-to-value-intangibles, Comments Recieved on Public Discussion 

Draft, 2015.   

OECD, BEPS Action 8: Hard-to-value-intangibles, Public Discussion Draft, 2015.  

Hemsidor: 
 

OECD, About Base Erosion And Profit Shifting (BEPS), Tillgänglig: 

http://www.oecd.org/ctp/beps-about.htm (Hämtad: 2016-05-15) 

OECD, BEPS - Frequently Asked Questions – Action 14 – Make dispute resolution mechanisms 

more effective, p. 94, Tillgänglig: http://www.oecd.org/ctp/beps-

frequentlyaskedquestions.htm#Action14 (Hämtad: 2016-05-15) 

PwC, Transfer Pricing: Advance Pricing Agreements, Tillgänglig: 

https://www.pwc.com/gx/en/services/tax/transfer-pricing/advance-pricing-

agreements.html   (Hämtad: 2016-05-15) 

Skatteverket, Internprissättning, Tillgänglig: 

https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/internprissattnin

g.4.3dfca4f410f4fc63c8680005982.html (Hämtad: 2016-05-15) 

Skatteverket, OECD:s modellavtal och riktlinjer, Tillgänglig: 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/331396.html#h-

Riktlinjernas-betydelse-enligt-Hogsta-forvaltningsdomstolen (Hämtad: 2016-05-15) 

http://www.oecd.org/ctp/beps-about.htm
http://www.oecd.org/ctp/beps-frequentlyaskedquestions.htm#Action14
http://www.oecd.org/ctp/beps-frequentlyaskedquestions.htm#Action14
https://www.pwc.com/gx/en/services/tax/transfer-pricing/advance-pricing-agreements.html
https://www.pwc.com/gx/en/services/tax/transfer-pricing/advance-pricing-agreements.html
https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/internprissattning.4.3dfca4f410f4fc63c8680005982.html
https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/internprissattning.4.3dfca4f410f4fc63c8680005982.html
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/331396.html#h-Riktlinjernas-betydelse-enligt-Hogsta-forvaltningsdomstolen
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.3/331396.html#h-Riktlinjernas-betydelse-enligt-Hogsta-forvaltningsdomstolen


 

60 
 

Skatteverket, Vad är internprissättning? Tillgänglig: 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/331393.html#update_201

51222143621 (Hämtad: 2016-05-15) 

Cambridge Dictionaries Online, best practice, Tillgänglig: 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/best-practice (Hämtad: 2016-05-11) 

Nationalencyklopedin, beslutsteori, Tillgänglig: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/beslutsteori (Hämtad: 2016-05-11) 

Legal dictionary, Prima facie, tillgänglig: http://legal-

dictionary.thefreedictionary.com/prima+facie (Hämtad: 2016-05-11) 

Övrigt: 
 

Intervju med Pär Magnus Wiséen, PwC, 14 april 2016. 

Intervju med Anders Hultqvist, Adj professor i finansrätt vid Stockholms Universitet, 20 april 

2016. 

Intervju med Jérôme Monsenego, Universitetslektor, docent i finansrätt, 21 april 2016. 

 

 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/331393.html#update_20151222143621
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/331393.html#update_20151222143621
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/best-practice
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/beslutsteori
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/prima+facie
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/prima+facie

