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Sammanfattning  
 

År 2013 lade OECD fram åtgärdsplanen BEPS. BEPS syftar till att minska möjlighet-

erna till otillbörlig intäkts- och kostnadsallokering samt skattebaserodering som är ett 

resultat av diverse företagsupplägg där vinster allokeras till lågbeskattade länder och 

kostnader allokeras till exempelvis länder med förmånliga avdragsmöjligheter. BEPS 

Action 8 förväntas leda till att internprissättningar kommer att ske i enlighet med vär-

deskapandet. De nya riktlinjerna föreskriver att en part som utför funktioner, använder 

tillgångar eller antar risk ska kompenseras korrekt och i enlighet med armlängdsprinci-

pen. BEPS Action 8 kommer vidare att innebära att legala ägare inte anses vara berät-

tigade till eventuell avkastning från immateriella tillgångar endast på den grund att de 

är legala ägare. Om en ägare inte utför viktiga funktioner, använder tillgångar, åtar sig 

risk, eller utövar kontrollen över risken, eller inte har den finansiella kapaciteten att åta 

sig den risken, har ägaren endast en begränsad rätt till den eventuella avkastningen. 

Författaren avser att redogöra för riktlinjerna som BEPS Action 8 stipulerar samt dess 

förenlighet med gällande svensk internationell skatterätt. Författaren avser också att, i 

de fall riktlinjerna inte anses vara förenliga med gällande svensk internationell skatte-

rätt, redogöra för möjliga sätt att införliva riktlinjerna i svensk rätt.  
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1  Inledning 

1.1  Problembakgrund  
I en allt mer globaliserad värld och med allt fler multinationella koncerner, bolagskon-

stellationer och en växande internationell handel står länder, skattemyndigheter, bolag 

och juridiken inför nya utmaningar. De senaste åren har internprissättning blivit en allt 

viktigare, om inte en av de viktigaste skattefrågorna för multinationella koncerner och 

skattemyndigheter. Brister i nationell lagstiftning och skatteavtal har inneburit att bolag 

inom multinationella koncerner har kunnat utföra gränsöverskridande transaktioner 

som har resulterat i otillbörlig intäkts- och kostnadsallokering och en urholkning av 

nationers skattebaser.1 För att motverka bl.a. denna typ av ”aggressiv skatteplanering” 

lade Organisation for Economic Co-operation and Development år 2013,2 fram ett för-

slag på åtgärdsprogram, Base Erosion and Profit Shifting.3 BEPS består av 15 åtgärds-

punkter som OECD har identifierat som särskilt problematiska.4 Den åtgärdspunkt som 

författaren avser att behandla och analysera i denna uppsats är åtgärdspunkt 8.  

 

Åtgärdspunkt 8 berör internprissättning av immateriella tillgångar. Internprissättning 

av immateriella tillgångar är särskilt problematiskt eftersom de ofta är svårvärderade 

beroende på avsaknad av en marknad samt att de är lätta att förflytta mellan olika bo-

lag.5 En avsaknad av en marknad för immateriella tillgångar innebär att en värdering 

blir svår eftersom man inte har några immateriella tillgångar att jämföra med. Vidare 

ska internprissättning mellan bolag inom en intressegemenskap ske i enlighet med arm-

längdsprincipen. Armlängdsprincipen är en internationellt vedertagen princip och in-

nebär att avtalsvillkor som ingås mellan bolagen ska vara utformade såsom bolagen 

                                                
1 OECD (2015), Explanatory Statement, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD, 
s. 4. 
2 Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD. 
3 Base Erosion and Profit Shifting: BEPS. 
4 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, s. 11. 
5 OECD (2015), Explanatory Statement, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD, 

s. 15. 
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hade varit oberoende parter.6 I svensk rätt kommer armlängdsprincipen till uttryck i den 

s.k. korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § inkomstskattelag (1999:1229). 

 

I och med de riktlinjer som BEPS stipulerar beträffande armlängdsprincipen har en 

diskussion uppstått huruvida dessa riktlinjer är förtydliganden av tidigare bestämmelser 

eller om de är att anse som nya. Skatteverket har uttryckt att de tolkar bestämmelserna 

som förtydligande och en omarbetning av tidigare riktlinjer,7 och riktlinjerna kan därför 

komma att tillämpas retroaktivt. Denna uppfattning delas inte av andra aktörer, som 

exempelvis PwC.8 

 

1.2  Frågeställningar 
I denna uppsats avser författaren att svara på följande frågeställningar: 

– Är de nya bestämmelserna som föreskrivs i BEPS Action 8 förenliga med gällande 

svensk internationell skatterätt? 

– Om de nya bestämmelserna inte är förenliga med gällande svensk internationell skat-

terätt, hur kan de i så fall införlivas i gällande svensk internationell skatterätt? 

– Är de nya bestämmelserna att betrakta som förtydliganden, eller omarbetningar av de 

tidigare internprissättningsbestämmelserna? 

 

1.3  Syfte 
Uppsatsens syfte är att utreda och analysera hur de nya bestämmelserna i BEPS Action 

8 förhåller sig till gällande svensk internationell skatterätt. Författarens huvudfokus har 

lagts på immateriella tillgångar och svårvärderade immateriella tillgångar (HTVI). För-

fattaren avser även att utreda och redogöra för vilka förändringar riktlinjerna i BEPS 

Action 8 kan komma att medföra i svensk internationell skatterätt och huruvida riktlin-

jerna är förenliga med gällande svensk internationell skatterätt. Om de nya riktlinjerna 

                                                
6 OECD (2015), Model Tax Convention on Income and on Capital 2014 (Full Version), OECD Pub-

lishing, art. 9.1. 
7 Skatteverket, Rättslig vägledning. 
8Pär Magnus Wiséen, PwC, BEPS, Skatteverkets förtydligande av internprissättning, Tax Matters. 
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inte är förenliga med gällande svensk internationell skatterätt avser författaren att ut-

reda hur man lämpligen kan införliva riktlinjerna i gällande svensk internationell skat-

terätt. Författaren avser även att utreda om de nya bestämmelserna är att anse som för-

tydliganden, eller omarbetning av tidigare internprissättningsbestämmelser och om de 

därmed kan komma att tillämpas retroaktivt.  

 

1.4  Metod och material 

1.4.1 Rättsdogmatisk metod 

I denna uppsats har författaren, i uppsatsens deskriptiva avsnitt, använt sig av den rätts-

dogmatiska metoden med både ett internt och externt, eller pluralistiskt, perspektiv. Vi 

ställs härmed inför vårt första problem. Vad är rättsdogmatisk metod? För att förstå vad 

rättsdogmatik är behöver vi först förstå vad dogmatik är. En allmän definition är att 

”dogmatiskt arbete avskärmar sig i den betydelsen att studiet sker immanent, dvs. inom 

en bestämd ram.”9 Inom juridiken bestäms denna ram av ”att rättskällorna skall använ-

das och av att dessa skall användas i enlighet med rättskälleläran”10, i syfte ”att fastställa 

gällande rätt”11 med hjälp av lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och doktrin.12  

 

Med intern rättsdogmatisk metod avser författaren att utreda gällande rätt genom att 

analysera lagtext, lagförarbeten, rättspraxis och doktrin. Eftersom mycket av det 

material som idag används, både vid vägledning samt rättstillämpning av internprissätt-

ning, är framtaget av OECD kan materialet inte kategoriseras som en traditionell rätts-

källa inom ramen för rättsdogmatiken. Genom att även använda sig av ett externt, eller 

pluralistiskt, perspektiv kan författaren också söka svar i andra källor än i de tradition-

ella rättskällorna.13 Med andra källor än de traditionella rättskällorna åsyftas, i denna 

uppsats, primärt sådant material såsom OECD:s modellavtal jämte kommentarer och 

                                                
9 Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk? Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2005, s. 649. 
10 Sandgren, TfR, 2005, s. 649. 
11 Sandgren, TfR, 2005, s. 649. 
12 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 8. 
13 Jareborg, Nils, SvJT 2004, s. 4. Se även Olsen, Lena, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004, s. 

121 f. 
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andra riktlinjer såsom OECD Guidelines och OECD/G20 Base Erosion and Profit 

Shifting. 

1.4.2 Rättsanalytisk metod 

I den avslutande analysen har författaren valt att använda sig av en rättsanalytisk metod, 

enligt Claes Sandgrens definition.14 Syftet är inte endast att fastställa gällande rätt, utan 

också att analysera och problematisera rätten.15 Som tidigare nämnts är det material som 

författaren avser att utreda primärt sådant material som har givits ut av OECD. Detta 

material torde kunna betraktas som soft-law och kan således inte kategoriseras som en 

traditionell rättskälla. Vidare råder det osäkerhet om dess rättsliga ställning.16 Soft-law 

förefaller att kunna ha, trots osäkerheten om dess rättsliga ställning, en stor praktisk 

betydelse inom vissa rättsområden.17 Internprissättning förefaller att vara ett sådant 

rättsområde, varför författaren anser att det är av vikt att beakta och analysera de rikt-

linjer och rekommendationer som OECD har publicerat. Uppsatsen innehåller, framför 

allt i analysen, yt-normativa inslag. Syftet är att kunna föra en djupare diskussion och 

därigenom kunna problematisera rätten och för att möjligen även kunna avväga olika 

värden och värderingar och därigenom ge en fördjupad syn på frågorna.18 

 

1.5 Avgränsning 
Fokus kommer att ligga på vissa avsnitt i BEPS Action 8. Guidelines kommer också att 

beröras, eftersom de förändringar som BEPS Action 8 föreslår främst avser de riktlinjer 

som föreskrivs i Guidelines. Författaren kommer främst att redogöra för de riktlinjer 

som behandlar immateriella tillgångar. Action 8–10 presenteras tillsammans men tar 

sikte på olika problem och åtgärder. Författaren avser inte att behandla åtgärdspunk-

terna 9 och 10. Det är främst kapitel 6 i BEPS samt i Guidelines som kommer att be-

handlas. Kapitel 7 (Low value-adding Intra-group services) och 8 (CCA) kommer där-

för att lämnas utanför uppsatsen.  

                                                
14 Sandgren, TfR, 2005, s. 656. 
15 Sandgren, TfR, 2005, s. 655. 
16 van der Sluijs, Jessica, Soft law-regleringen av försäkringsrätten, Juridisk Tidskrift, 2010–2011, s. 
322 f. 
17 van der Sluijs, Juridisk Tidskrift, 2010–2011, s. 323. 
18 Se Kellgren, Jan, Något om normativa resonemang i rättsdogmatisk forskning, SvJT, 2002, s. 519. 
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2  Internprissättning i internationell rätt 

2.1 Armlängdsprincipen och artikel 9 OECD:s modellavtal 
Transaktioner som sker mellan företag i en ekonomisk intressegemenskap ska ske en-

ligt armlängdsprincipen. Principen innebär att finansiella och kommersiella transakt-

ioner inom en ekonomisk intressegemenskap19 ska baseras på marknadsmässiga villkor, 

dvs. som om företagen inte befann sig i en intressegemenskap och var oberoende parter. 

Principens syfte är att försvåra oriktig vinstallokering från en stat till en annan genom 

felaktig internprissättning,20 samt leda till att bolagen betalar sin ”fair share of taxes”.21 

 

Som berörts inledningsvis är armlängdsprincipen en internationellt vedertagen princip. 

Principen har medfört större likabehandling av företag, vare sig det rör sig om företag 

inom en intressegemenskap eller ej. Principen har även minskat uppkomsten av skatte-

mässiga för- och nackdelar vilken i sin tur främjar konkurrensen mellan företag inom 

intressegemenskaper och oberoende företag. Detta gynnar tillväxten av den internat-

ionella handeln samt internationella investeringar.22 Svårigheter att tillämpa principen 

kan emellertid förekomma. Exempel på sådana fall är internprissättning av särskilt spe-

cialtillverkade varor, immateriella rättigheter samt ersättningar av vissa specialtjäns-

ter.23 Svårigheter vid tillämpningen av armlängdsprincipen kan också uppstå i de situ-

ationer där företag i intressegemenskap ingår transaktioner som oberoende företag inte 

hade ingått. Sådana transaktioner behöver inte nödvändigtvis vara motiverade av skat-

teflyktsskäl utan kan ha ingåtts på grund av andra legitima, affärsmässiga eller kom-

mersiella skäl. Svårigheten att tillämpa armlängdsprincipen i ovan nämnda situation 

beror på att man inte har några avtalsvillkor, som har ingåtts mellan oberoende parter 

                                                
19 Begreppen kontrollerade transaktioner eller koncerninterna transaktioner ska, i denna uppsats, ges 

samma innebörd som sådana transaktioner som sker inom en ekonomisk intressegemenskap eller en in-

tressegemenskap. Begreppet koncern ska, i denna uppsats, ges samma innebörd som begreppen ekono-

misk intressegemenskap och intressegemenskap.  
20 Prop. 2005/06:169, Effektivare skattekontroll m.m. s. 88. 
21 Monsenego, Jérôme, En överblick över BEPS-projektet, Skattenytt 2014 s. 2, not 3. 
22 OECD (2010), Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 

OECD Publishing, p. 1.8. (Hädanefter “OECD Guidelines 2010”). 
23 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p. 1.9. 
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under jämförbara omständigheter, att jämföra med. Det faktum att man inte kan finna 

transaktioner som har ingåtts mellan oberoende parter innebär inte, per se, att en trans-

aktion mellan företag i en ekonomisk intressegemenskap inte har ingåtts på armlängds 

avstånd.24  

 

Armlängdsprincipen kommer till uttryck i artikel 9 i OECD:s Model Tax Convention 

on Income and on Capital,25 och lyder på följande sätt: 
“Associated Enterprises 
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 com-

mercial or financial relations which differ from those which would be made between inde-

pendent 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 in-

cluded in the profits of that enterprise and taxed accordingly.” 

Artikeln ställer upp fyra rekvisit: rättssubjekt, ekonomisk intressegemenskap, avvi-

kande avtalsvillkor och resultatpåverkan. 
 

2.1.1 Rättssubjekt 

Enligt artikel 9 OECD:s modellavtal begränsas artikelns omfång till att endast omfatta 

företag. Artikel 3 OECD:s modellavtal stadgar dock att ett företag kan utgöras av an-

tingen en fysisk eller juridisk person.26 Det som sägs i artikel 3 OECD:s modellavtal 

om vad som utgör en juridisk eller fysisk person är emellertid ingen uttömmande upp-

räkning. Enligt kommentarerna till artikel 3 har kontraktsstaterna rätt att nationellt 

lagstifta om vad som ska anses utgöra ett företag.27 

                                                
24 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p. 1.11. 
25 Hädanefter “OECD:s modellavtal” eller “modellavtalet”. 
26 OECD (2015), Model Tax Convention on Income and on Capital 2014 (Full Version), OECD Pub-

lishing, art. 3 p.1a) – 1c). 
27 OECD, Commentary on Article 3: Concerning General Definitions, p. 4, OECD Model Tax Conven-

tion on Income and on Capital 2014 (Full Version), OECD Publishing. 
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2.1.2 Ekonomisk intressegemenskap 

För att det ska blir aktuellt att undersöka om en kontrollerad transaktion har skett enligt 

armlängdsprincipen krävs det att företagen i fråga är inom en ekonomisk intressege-

menskap. Enligt artikeln anses företag vara inom en ekonomisk intressegemenskap om 

ett företag i en kontraktsstat deltar i eller har del i, direkt eller indirekt, förvaltning, 

kontroll eller kapital i ett företag i en annan kontraktsstat. Vidare stadgar artikeln också 

att en ekonomisk intressegemenskap föreligger om samma person eller personer deltar 

i eller har del i, direkt eller indirekt, förvaltning, kontroll eller kapital i företag inom 

olika kontraktsstater.28 

 

2.1.3 Avvikande avtalsvillkor och resultatpåverkan 

Enligt artikeln krävs det också att de kommersiella eller finansiella avtalsvillkoren i en 

kontrollerad transaktion avviker från vad oberoende företag i samma eller liknande si-

tuation hade avtalat om i en okontrollerad transaktion för att artikeln ska kunna tilläm-

pas. Vidare krävs också att resultatet i något av företagen ska ha påverkats, till följd av 

de avvikande villkoren, för att artikelns korrigeringsbestämmelser ska kunna tilläm-

pas.29 

 

2.2  Internprissättning och OECD:s Transfer Pricing Guidelines 
Prissättning av kontrollerade transaktioner ska, som sagt, ske i enlighet med armlängds-

principen. Av kommentaren till artikel 9 OECD:s modellavtal framgår att vid tillämp-

ningen av artikeln ska ledning tas ifrån OECD:s Transfer Pricing Guidelines. Vid 

undersökning av huruvida prissättning av en kontrollerad transaktion har skett i enlighet 

med armlängdsprincipen behöver man jämföra kontrollerade transaktioner med okon-

trollerade transaktioner under jämförbara förhållande, dvs. transaktioner som har skett 

                                                
28 OECD (2015), Model Tax Convention on Income and on Capital 2014 (Full Version), OECD Pub-

lishing, art. 9.  
29 OECD (2015), Model Tax Convention on Income and on Capital 2014 (Full Version), OECD Pub-

lishing, art. 9. 
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mellan två oberoende parter. Denna jämförelse görs genom en funktionsanalys, vilken 

har till syfte att utreda vilken roll respektive part tar i en kontrollerad transaktion.30 

 

2.2.1 Funktionsanalys 

I en transaktion mellan två oberoende företag kommer prissättningen vanligtvis ske 

utifrån vilken funktion och roll respektive företag utför och har. För att fastställa 

huruvida en kontrollerad transaktion och okontrollerad transaktion är jämförbara behö-

ver man därför utföra en funktionsanalys. Funktionsanalysen har till syfte att identifiera 

och jämföra så kallade ekonomiskt väsentliga aktiviteter31, ansvarsfördelning, använda 

tillgångar samt riskfördelning.32 Det är väsentligt att ta hänsyn till samtliga parter som 

är inblandade i en transaktion, både på grund av att funktionsanalysen ska ge en rättvi-

sande bild samt för att kunna bedöma hur stor del en part bidrar till värdeskapandet i 

förhållande till de andra parterna i transaktionen. Vilka funktioner som skattebetalare 

och skattemyndigheter kan komma att behöva identifiera och jämföra kan exempelvis 

vara: design, tillverkning, forskning och utveckling,33 inköp, distribution, marknadsfö-

ring etc.34 Vidare bör man, som tidigare sagts, utreda vilka typer av tillgångar som har 

använts. Exempel på olika tillgångar kan vara: materiella tillgångar såsom byggnader, 

maskiner, inventarier och immateriella tillgångar såsom patent, varumärken, know-

how, samt finansiella tillgångar såsom kontanter och aktier.35  

 

Kontrollerade transaktioner och okontrollerade transaktioner är inte jämförbara om det 

råder väsentliga skillnader i riskfördelning, samt om dessa skillnader inte kan justeras. 

Funktionsanalysen är inte fullständig utan att varje parts materiella risk har beaktats 

eftersom riskfördelning också påverkar villkoren i den kontrollerade transaktionen. På 

den öppna marknaden bör, vanligtvis, ett större risktagande innebära en större förväntad 

avkastning, dock kan den faktiska avkastningen öka, eller inte öka, beroende på den 

                                                
30 OECD, Commentary on Article 9: Concerning the taxation of Associated Enterprises, p. 1, OECD 

Model Tax Convention on Income and on Capital 2014 (Full Version). 
31 Economically significant activities. 
32 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p. 1.42. 
33 Såsom R&D. 
34 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p. 1.43. 
35 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p. 1.44. 
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grad vilken riskerna faktiskt realiseras.36 De risker som ska beaktas består av bl.a. mark-

nadsrisk, finansiell risk, investeringsrisk och användande av materiella anläggningstill-

gångar och investeringsrisk bestående av misslyckande av investering i forskning- och 

utvecklingsarbete.37  

 

2.2.2 Jämförbarhetsanalys 

Tillämpningen av armlängdsprincipen baseras generellt på en jämförelse av avtalsvill-

koren i kontrollerade transaktioner med avtalsvillkoren i okontrollerade transaktioner. 

För att jämförbarhetsanalysen ska vara så rättvisande som möjligt krävs det att de eko-

nomiska förhållanden i en transaktion som ska jämföras är tillräckligt jämförbara från 

första början. Med detta åsyftas att en jämförbarhetsanalys inte är genomförbar om det 

finns påtagliga skillnader mellan de transaktioner som ska jämföras. Jämförbarhetsana-

lysen har två huvudaspekter. Den första är att identifiera de kommersiella eller finansi-

ella relationerna mellan bolagen inom intressegemenskapen och att tydligt avgränsa 

transaktionen. Den andra huvudaspekten är att jämföra avtalsvillkoren och ekonomiska 

egenskaper i en kontrollerad transaktion med avtalsvillkoren och ekonomiska förhål-

landen i jämförbara transaktioner i okontrollerade transaktioner. Syftet är, enkelt ut-

tryckt, att identifiera de mest jämförbara transaktionerna.38 OECD har urskilt ett antal 

jämförbarhetsfaktorer, eller komparabilitetsfaktorer, som bör identifieras för att av-

gränsningen av transaktionen ska bli så precis som möjligt. Dessa faktorer kan katego-

riseras enligt följande: 

• De funktioner som varje part utför eller har i en transaktion, med beaktande av 

använda tillgångar, riskfördelning samt hur värdeskapandet är kopplat till dessa 

omständigheter, 

• de överlåtna varorna eller tjänsternas egenskaper, 

• ekonomiska omständigheter för parterna och för den marknad i vilken parterna 

verkar, 

• affärsstrategier som parterna eftersträvar, samt 

                                                
36 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p. 1.45. 
37 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p. 1.46. 
38 OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final 

Reports, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, p. 1.33. 
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• avtalsvillkor39 

 

För att jämförbarhetsanalysen ska vara rättvisande får inga avvikelser väsentligt på-

verka villkoren i transaktionen. Om avvikelser förekommer kan jämförbarhetsanalysen 

ändå vara brukbar, om dessa avvikelser kan undanröjas genom lämpliga justeringar.40 

Sådana justeringar kan exempelvis vara bokföringsjusteringar av kundfordringar, leve-

rantörsskulder och inventarier som uppstår på grund av att parterna använder sig av 

olika bokföringsstandarder.41 I ett fåtal fall kan man finna, genom tillämpningen av 

armlängdsprincipen, ett värde (pris eller vinstmarginal) som bör användas vid intern-

prissättningen. Oftast kommer man emellertid fram till ett värdeintervall som alla är 

lika trovärdiga och därmed faller inom ramen för ett pris på en armlängds avstånd.42 

 

2.3  Immateriella tillgångar i OECD Guidelines 
OECD Guidelines riktlinjer beträffande internprissättning av immateriella tillgångar är, 

jämfört med BEPS Action 8, minst sagt knapphändiga. Guidelines 6 kap. innehåller 

riktlinjer för internprissättning av immateriella tillgångar och upptar endast 12 sidor av 

dokumentet. I avsnitt C.4 beskriver OECD internprissättning av immateriella tillgångar 

med osäker värdering.43 Guidelines innehåller inga riktlinjer om så kallade hard-to-va-

lue intangibles eftersom detta var ett begrepp som lanserades i samband med BEPS-

rapporterna. Syftet med riktlinjerna för internprissättning av immateriella tillgångar 

med osäker värdering är främst att redogöra för hur internprissättningen av sådana till-

gångar sker i okontrollerade transaktioner mellan oberoende parter.44 

 

 

 

                                                
39 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD Publishing, p. 1.36. 
40 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p. 1.33. 
41 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p. 3.48 & 3.49. 
42 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p. 3.55. 
43 Min översättning av “Arm’s length pricing when valuation is highly uncertain at the time of the 

transaction”. 
44 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p. 6.20 ff. 
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Det framgår ej av Guidelines vad som avses med ”immateriella tillgångar med osäker 

värdering”. Vad som avses med immateriell tillgång är inte heller helt klart. OECD 

påpekar att med immateriell tillgång avses ”rättigheter att använda industriella till-

gångar såsom patent, varumärken, varunamn, design, mönster, litterära och artistiska 

verk och immateriella rättigheter såsom know-how och affärshemligheter.”45 

 

2.3.1 Immateriella tillgångar med osäker värdering 

Immateriella tillgångar kan stundtals ha säregna beskaffenheter som försvårar sökandet 

av jämförelseobjekt och jämförbara okontrollerade transaktioner. När värderingen av 

en immateriell tillgång är osäker uppstår frågan hur det armlängdsmässiga priset ska 

bestämmas. Den frågan bör lösas genom att undersöka hur oberoende företag i jämför-

bara förhållanden hade agerat.46 

 

Beroende på omständigheterna i varje enskilt fall kan ett flertal tillvägagångssätt företas 

för att hantera osäkra värderingar av immateriella tillgångar. Exempelvis kan beräk-

nande av eventuella framtida förmåner47, med anledning av förvärvet av den immateri-

ella tillgången, tjäna som underlag vid fastställande av ett armlängdspris. Vid beräk-

nandet av eventuella framtida förmåner bör man även beakta huruvida eventuell vida-

reutveckling av tillgången är överskådlig och förutsebar.48  

 

I andra fall kan en värdering, som endast baseras på framtida förmåner, inte anses vara 

tillräckligt säker i relation till den risk som ett företag exponeras för. I sådana fall kan 

parterna välja att ingå ett korttidskontrakt eller att använda sig av en prisjusteringsklau-

sul i avtalet om väsentligt värdepåverkande och oförutsedda händelser skulle inträffa. 

Exempelvis kan användandet av en rörlig royalty49 som ökar i samma takt som försälj-

ningen vara en lämplig lösning.50 

                                                
45 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p. 6.2, [min översättning]. 
46 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p. 6.28. 
47 Exempelvis framtida intäkter. 
48 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p. 6.29. 
49 Eller licensersättning. 
50 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p. 6.30. 
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När skattemyndigheter ska utvärdera internprissättningen i en kontrollerad transaktion 

ska ledning tas utifrån okontrollerade transaktioner med jämförbara förhållanden. Om 

oberoende företag prissätter en immateriell tillgång utifrån en specifik prognos om en 

framtida förmån, ska samma tillvägagångssätt användas av skattemyndigheten.51 Vi-

dare kan det, för skattemyndigheter, vara svårt att påvisa vilka framtida förmåner som 

rimligen kunde förutses vid tidpunkten för transaktionen. Sådana fall kan föranleda 

skattemyndigheter att utreda hur oberoende företag hade agerat utifrån den information 

som fanns tillgänglig vid tidpunkten för transaktionen. Särskild vikt ska läggas vid 

huruvida företagen i intressegemenskap genomförde prognoser som oberoende företag 

i en jämförbar situation hade ansett vara tillräckliga utifrån den information som fanns 

tillgänglig vid transaktionstidpunkten.52 

 

Om oberoende företag i en jämförbar situation hade insisterat att använda sig av en 

prisjusteringsklausul i avtalet, bör det även vara tänkbart för skattemyndigheter att fast-

ställa prissättningen utifrån användandet av en sådan klausul i en kontrollerad transakt-

ion. Likaså om oberoende företag hade övervägt att omförhandla prissättningen vid in-

träffandet av väsentligt värdepåverkande och oförutsedda händelser. Sådana omstän-

digheter bör också innebära att skattemyndighet kan justera internprissättningen i en 

kontrollerad transaktion.53 

 

Huvudfrågan är att undersöka huruvida värderingen är så osäker vid transaktionstid-

punkten att oberoende parter hade krävt en prisjusteringsklausul i avtalet eller möjlighet 

till omförhandling av prissättningen. I sådana fall anses det rättfärdigat att skattemyn-

dighet justerar ett internpris i ljuset av en sådan prisjusteringsklausul eller en sådan 

möjlighet till omförhandling mellan oberoende parter i en jämförbar transaktion. Mot-

satsvis innebär det att om oberoende parter inte anser det behövligt med en prisjuste-

ringsklausul eller möjlighet till omförhandling av prissättningen att skattemyndighet 

                                                
51 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p. 6.32. 
52 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p. 6.33. 
53 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p. 6.34. 



 13 

inte är berättigad att, i efterhand, justera en internprissättning i en kontrollerad trans-

aktion. En sådan justering är att anse som en olämplig justering.54 

 

2.3.2 Exempel på tillämpning av riktlinjer om prissättning av immateriella till-
gångar med osäker värdering 

I Guidelines presenterar OECD tre exempel på hur de ovan beskrivna riktlinjerna kan 

tillämpas i praktiken. Författaren har valt att behandla exemplen för att tydligare kunna 

belysa skillnaderna mellan de riktlinjer som föreskrivs i Guidelines och de riktlinjer 

som föreskrivs i BEPS Action 8.  

 

2.3.2.1 Exempel 1 

Tillverknings- och distributionsrättigheter för ett marknadsetablerat läkemedel har li-

censierats från ett koncerninternt företag till ett annat koncerninternt företag. Enligt av-

tal ska licensen löpa över tre år och en fast ersättning för licensen ska utgå. Dessa av-

talsvillkor är att anse som förenliga med branschpraxis samt med armlängdsprincipen. 

Likaså är ersättningen att anse som överensstämmande med vad oberoende parter i en 

jämförbar situation hade överenskommit om, baserat på framtida förmåner som avtals-

parterna rimligen kunde förutse vid transaktionstidpunkten. Under avtalets tredje år 

framkommer det att det aktuella läkemedlet har ett, i kombination med ett annat läke-

medel, ytterligare terapeutiskt användningsområde. Upptäckten innebär en betydande 

ökning i försäljning och vinst för licenstagaren. Det råder ingen tvekan om att licenser-

sättningen hade bestämts till ett högre belopp, för att bättre överensstämma med den 

immateriella rättighetens värde, om avtalet hade upprättats år tre.55 

 

Omständigheterna tyder på att läkemedlets nya användningsområde inte rimligen 

kunde förutses vid transaktionstidpunkten. Likaså tyder omständigheterna på att den 

licensersättning som avtalades år ett var korrekt prissatt utifrån de framtida förmåner 

som parterna rimligen kunde förutse vid transaktionstidpunkten. Avsaknaden av pris-

justeringsklausuler och dylika skydd mot osäker värdering överensstämmer också med 

                                                
54 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, p. 3.73. 
55 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, annex till kapitel VI, p. 1 & 2. 
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vad som hade avtalats vid jämförbara okontrollerade transaktioner. Det finns ingen an-

ledning till att anta att utvecklingen under år tre var så väsentlig att oberoende parter i 

jämförbara förhållanden hade inlett en omförhandling av licensersättningen. Med be-

aktande av samtliga omständigheter finns det ingen anledning att justera licensersätt-

ningen för år tre. En sådan justering vore snarare att anse som en olämplig följd av 

eftertänksamhet.56 

 

2.3.2.2 Exempel 2 

Sakomständigheterna i exempel 2 är, i stort sett, desamma som i exempel 1 med ett 

fåtal skillnader. Anta att licensavtalet omförhandlas i slutet av år tre. Vid detta stadium 

är det känt att den immateriella tillgångens värde är betydligt högre än det värde som 

framgick vid licensavtalets ingående år ett. Den oförutsedda värdeutvecklingen inträf-

fade nyligen och kan därmed inte antas att, med säkerhet, leda till en fortsatt försälj-

ningsökning. Det är också svårt att förutse om fler förmåner kommer att uppdagas eller 

om konkurrenter kommer att åka ”snålskjuts” på upptäckten om läkemedlets ytterligare 

användningsområde. Alla dessa aspekter gör en omvärdering till en komplicerad och 

oviss process. Företagen i intressegemenskap ingår emellertid ett nytt licensavtal med 

en betydligt högre fast licensersättning som ska löpa under en 10-årsperiod. Den högre 

licensersättningen baseras på spekulativa förväntningar om en fortsatt ökande efterfrå-

gan av läkemedlet.57 

 

Det är inte att anse som branschpraxis att ingå ett sådant långsiktigt licensavtal med en 

fast licensersättning om den immateriella tillgången har ett högt värde. Likaså hade 

inga oberoende företag i en jämförbar transaktion använt sig av en fast licensersättning 

med en så pass svårvärderad immateriell tillgång. Anta vidare att oberoende företag 

skulle ha insisterat på skydd i form av prisjusteringsklausuler som revideras årligen.58  

Under år fyra ökar försäljningen och licensersättningen som parterna har kommit över-

ens om anses vara förenlig med armlängdsprincipen. Vid början av år fem lanserar en 

                                                
56 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, annex till kapitel VI, p. 3 & 4. 
57 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, annex till kapitel VI, p. 5. 
58 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, annex till kapitel VI, p. 6. 
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konkurrent ett ”nytt” läkemedel som visar sig ge bättre resultat i det nya användnings-

området än det ”äldre” läkemedlet som det aktuella företaget licensierar. På grund av 

lanseringen av det nya läkemedlet har försäljningen av det äldre läkemedlet sjunkit 

drastiskt. Den fasta licensersättningen kan därför inte, fr.o.m. år sex och framåt, anses 

vara förenlig med armlängdsprincipen och kan därmed, från år sex, komma att justeras 

av skattemyndighet. Justeringen kan rättfärdigas genom att, som tidigare påvisats i 

stycket ovan, oberoende företag i en jämförbar transaktion hade använt sig av prisju-

steringsklausuler som årligen revideras.59 

 

2.3.2.3 Exempel 3 

Anta att företag X licensierar ut rättigheter att tillverka och marknadsföra microchips 

till företag Y. Företag Y är ett nyligen upprättat dotterbolag. Licensen kommer att löpa 

under fem år med en fast licensersättning på två procent av företag Y:s försäljning. 

Licensersättningen baseras på prognoser av framtida förmåner som härrör från nyttjan-

det av den immateriella tillgången. Produktförsäljningen förväntas generera mellan 50 

och 100 miljoner för varje år, under de fem första åren.60 

 

Det är, på den aktuella marknaden, inte vedertaget att oberoende parter i jämförbara 

transaktioner av jämförbara immateriella tillgångar hade godtagit en fast licensersätt-

ning. Oberoende parter hade inte godtagit en fast licensersättning eftersom prognoserna 

inte är att anse som tillräckligt tillförlitliga, bl.a. med tanke på den immateriella till-

gångens beskaffenhet. Oberoende företag hade vanligtvis krävt en prisjusteringsklausul 

för att kunna skydda sig mot osäkerheten av att parterna gör en felaktig försäljnings-

prognos. Ett avtal mellan företag X och ett oberoende företag i jämförbara förhållanden, 

avseende en jämförbar immateriell tillgång, skulle leda till följande justeringar av li-

censersättningen:61 

 

                                                
59 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, annex till kapitel VI, p. 7. 
60 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, annex till kapitel VI, p. 8. 
61 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, annex till kapitel VI, p. 9. 
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            62 
 

Under år ett uppgår försäljningen till 50 miljoner. Under de nästkommande åren uppgår 

dock försäljningen till tre gånger så mycket än vad man hade prognostiserat. Det anses 

därför vara rättfärdigat av skattemyndighet att justera licensersättningen, baserat på pri-

sjusteringsklausulen ovan, dvs. som oberoende parter, i jämförbara förhållanden avse-

ende en transaktion av en jämförbar immateriell tillgång, hade kommit överens om.63  

                                                
62 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, annex till kapitel VI, p. 9, (tabell). 
63 OECD, OECD Guidelines 2010, OECD Publishing, annex till kapitel VI, p. 10. 

                 Försäljning                                                       Licensersättning 

Upp till 100 miljoner                                                                  2,00 % 

100–150 miljoner                                                                       2,25 % 

150–200 miljoner                                                                       2,50 % 

Över 200 miljoner                                                                      2,75 % 



 17 

3 Konstitutionell rätt & folkrätt 

3.1 Allmänt 
I Sverige tillhör beskattningen det obligatoriska lagområdet, dvs. lagstiftning och norm-

givning om skatt kan enbart meddelas av riksdagen. Det finns dock undantag från denna 

regel för exempelvis tull på införsel av varor, samt trafikförhållanden i kommun.64 Där-

utöver finns möjlighet för regeringen, eller för myndighet på delegation av regeringen, 

att meddela verkställighetsföreskrifter.65 När det rör skattefrågor är det vanligtvis Skat-

teverket som utfärdar verkställighetsföreskrifter. SKV ska därutöver tillämpa lag,66 och 

fatta beslut i skatteärenden i enlighet med skattelagstiftningen därutöver ska domsto-

larna skipa rätt,67 i enlighet med skattelagstiftningen.68  

 

I och med att det obligatoriska lagområdet tillhör riksdagen kan inte regeringen eller 

myndigheter binda riksdagen till skattenormer genom internationella överenskommel-

ser. Vidare kan inte SKV eller svenska domstolar tillämpa internationella överenskom-

melser som rör beskattning utan att bestämmelserna har införlivats i svensk lag och 

således blivit gällande skatterätt.69 Sverige tillämpar således ett dualistiskt system. För 

att internationella avtal ska kunna tillämpas på nationell nivå krävs det att de internat-

ionella avtalen inkorporeras i svensk rätt genom lagstiftning, vilket också är fallet med 

dubbelbeskattningsavtalen. 70  Regeringen ingår visserligen överenskommelser med 

andra stater och mellanstatliga organisationer71, men överenskommelser som berör be-

skattning kräver riksdagens godkännande innan överenskommelsen blir bindande.72 

                                                
64 Hultqvist, Anders, Wiman, Bertil, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, Svensk Skattetidning, 

2015, s. 312. 
65 Hultqvist, Wiman, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, Svensk Skattetidning, 2015, s. 312. 
66 12 kap. RF. 
67 11 kap. RF. 
68 Hultqvist, Wiman, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, Svensk Skattetidning, 2015, s. 312. 
69 Hultqvist, Wiman, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, Svensk Skattetidning, 2015, s. 312. 
70 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, upplaga 4:1, Lund, Studentlitteratur, 2014, s. 249. 
71 En mellanstatlig organisation är en organisation med stater som medlemmar och som behandlar di-

verse typer av relationer mellan staterna. 
72 Hultqvist, Wiman, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, Svensk Skattetidning, 2015, s. 312. 
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Formellt sett existerar det ingen ”internationell rätt”. I och med införlivandet av inter-

nationella avtal i svensk rätt blir dessa avtal ”svensk internationell rätt, dvs. en del av 

svensk rätt.73 

 

Folkrätten har som utgångsläge att ”rätten och rättsordningen har sin grund i suveräna 

stater, som formar sina egna rättsordningar.”74 Folkrätten bildas och utvecklas genom 

staters kontinuerliga samarbete och på så sätt etableras vissa internationella normer som 

vinner legitimitet och anses vara en självklar del av den internationella rätten, oavsett 

av någon enskild stats uppfattning beträffande normens legitimitet och självklarhet.75 

Inom folkrätten brukar detta kallas för jus cogens. En definition av jus cogens går att 

finna i artikel 53 i 1969 års Wienkonvention om traktaträtten ”en norm, vilken av det 

internationella statssamfundet som helhet är godtagen och erkänd som en norm från 

vilken ingen avvikelse är tillåten och vilken kan ändras endast genom en senare allmän 

folkrättsnorm av samma karaktär.” 

 

3.2  1969 års Wienkonvention om traktaträtten 
Traktaträttens reglering har sin huvudsakliga grund i 1969 års Wienkonvention om 

traktaträtten.76 Wienkonventionen kodifierade tidigare sedvanerätter och praxis inom 

traktaträtten och innebar en mer enhetlig tolkning av internationella traktater, som ex-

empelvis skatteavtal. Eftersom konventionen, till största del, kodifierade sedvanerätter 

inom traktaträtten innebar detta att stater som inte är anslutna till konventionen ändå 

kan vara bundna av de regler som uttrycks i konventionen.77 Konventionen underteck-

nades av Sverige år 1970 och trädde i kraft år 1980.78 

 

                                                
73 Hultqvist, Anders, Wiman, Bertil, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, Svensk Skattetidning, 

2015, s. 314. 
74 Hultqvist, Wiman, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, Svensk Skattetidning, 2015, s. 314. 
75 Hultqvist, Wiman, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, Svensk Skattetidning, 2015, s. 314. 
76 Svanberg, Katinka, En introduktion till traktaträtten, upplag 5, Norstedts Juridik, Stockholm,  

2015, s. 23. 
77 Svanberg, En introduktion till traktaträtten, 2015, s. 23. Se även SOU 1974:100, Internationella 

överenskommelser och svensk rätt, s. 34 ff. 
78 Se SÖ 1975:1, Wienkonventionen om traktaträtten. 
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3.3 Dubbelbeskattningsavtal 
Dubbelbeskattningsavtal är traktater som ingås mellan två eller flera stater. Det huvud-

sakliga syftet med dubbelbeskattningsavtal är att undanröja eller lindra följderna av 

internationell juridisk dubbelbeskattning.79  Internationell juridisk dubbelbeskattning 

definieras enligt OECD på följande sätt: ”the imposition of comparable taxes in two (or 

more) States on the same taxpayer in respect of the same subject matter and for identical 

periods.”80 Internationell juridisk dubbelbeskattning föreligger således om samma skat-

tesubjekt är föremål för liknande beskattning i minst två stater för samma skatteobjekt 

under samma tidsperiod.81 Dubbelbeskattningsavtalsrätten följer en princip som inne-

bär att dubbelbeskattningsavtal inte kan utvidga, utan endast begränsa, en stats beskatt-

ningsrätt ”som tillkommer en stat genom dess interna internationella skatterätt.”82 Lin-

dencrona uttrycker principen som dubbelbeskattningsavtalens ”gyllene regel”.83  

                                                
79 Dahlberg, Internationell beskattning, 2014, s. 31. 
80 OECD (2015), Model Tax Convention on Income and on Capital 2014 (Full Version), OECD Pub-

lishing, p. 1 preambel. 
81 Dahlberg, Internationell beskattning, 2014, s. 250. 
82 Lindencrona, Gustaf, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, Stockholm, Juristförlaget, 1994, s. 24. 
83 Lindencrona, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, 1994, s. 24. 
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4 Internprissättning i svensk rätt 

4.1 OECD:s modellavtal jämte kommentarer, deras ställning i 
svensk rätt 

OECD:s modellavtal är inte i sig rättsligt bindande för OECD:s medlemmar. Men för 

de medlemmar som tar vägledning av modellavtalet vid upprättandet av dubbelbeskatt-

ningsavtal med annan medlem eller stat bör OECD-rådets84 rekommendation följas.85 

Rekommendationen består av att de, till modellavtalet, tillhörande kommentarer ska 

beaktas av medlemmarna och dess skattemyndigheter vid upprättande, tillämpning och 

tolkning av dubbelbeskattningsavtalet.86 Rekommendationen är inte rättsligt bindande 

för medlemmarna men det förväntas ändå att rekommendationen ska följas av medlem-

marna. Hultqvist och Wiman beskriver det som ett slags grupptryck,87 och ”[o]m en 

medlemsstat inte har för avsikt att följa en rekommendation i någon del så bör man 

således ge uttryck för denna ståndpunkt och reservera sig vid beslutsfattandet.”88 Vidare 

kan OECD också utge rapporter, vilket är fallet i arbetet med BEPS. Rapporterna är 

inte bindande och är inte betingade med samma typ av grupptryck som rekommendat-

ionerna, emellertid bör rapporternas tyngd inte förringas. Exempelvis har 1979 års rap-

port Transfer Pricing and Multinational Enterprises varit betydelsefull för armlängds-

principens utfyllnad.89 

 

4.1.1 Praxis beträffande OECD Guidelines och Modellavtalets kommentarer 

4.1.1.1 RÅ 1991 ref. 107 (Shell-målen) 

Shell-målen är en benämning för ett antal eftertaxering- och taxeringsmål som avsåg 

Aktiebolaget Svenska Shells inkomstskatteförhållanden och som avgjordes 1991. Efter 

                                                
84 Engelsk benämning: The Council. 
85 OECD (2015), Model Tax Convention on Income and on Capital 2014 (Full Version), OECD Pub-

lishing, preambel appendix II. 
86 OECD (2015), Model Tax Convention on Income and on Capital 2014 (Full Version), OECD Pub-

lishing, p. 1-3 appendix II. 
87 Hultqvist, Wiman, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, Svensk Skattetidning, 2015, s. 318. 
88 Hultqvist, Wiman, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, Svensk Skattetidning, 2015, s. 318. 
89 Hultqvist, Wiman, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, Svensk Skattetidning, 2015, s. 318. 
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att en omfattande taxeringsrevision hade genomförts hos Svenska Shell ansåg Riksskat-

teverket (dåvarande SKV) att de hade funnit att systerbolaget Shell International Petro-

leum Company Ltd. hade debiterat Svenska Shell för råolja och frakter med belopp som 

översteg de priser som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende parter. Huvud-

frågan i målet var huruvida det förelåg grund för korrigering, enligt 43 § 1 mom. KL,90 

av Svenska Shells inkomster under åren 1976–1981 pga. för höga avdrag för kostnader 

för inköp av råolja och transport av råolja till Sverige och om Svenska Shells inkomster 

blivit lägre till följd av de avvikande avtalsvillkoren.91 RegR konstaterar, i synnerhet 

för denna uppsats, principiellt viktiga omständighet att OECD:s rapport om internpris-

sättning92 kan användas som vägledning vid tillämpningen av den svenska armlängds-

regeln. RegR anför följande i domen: ”de riktlinjer som läggs fram i OECD-rapporten 

[är] visserligen inte bindande för de svenska skattemyndigheterna men att rapporten 

[…] ger en god och välbalanserad belysning av den problematik som det här gäller. De 

i rapporten förekommande uttalandena kan således i relevanta delar tjäna till ledning 

vid tillämpningen av nyssnämnda stadgande.”93 Vidare tillägger RegR att rapportens 

användning är förenad med villkor att texten i Guidelines inte får gå utöver vad som 

följer av 14 kap. 19–20 §§ IL och att den i övrigt är förenlig med svensk skattelagstift-

ning.94 

 
4.1.1.2 RÅ 1996 ref. 84 

I mål RÅ 1996 ref. 84 fann RegR att Wienkonvention om traktaträttens artiklar 31–33 

avseende avtalstolkning kunde tillämpas i tvist mellan enskild och skattemyndighet, 

även om artiklarna i första hand bör användas i förhållandet mellan avtalsslutande sta-

ter. RegR fann även att OECD:s modellavtals kommentarer kan tjäna till ledning vid 

fastställande av avtalets mening.95 RegR anförde ”[det] bör inom området för internat-

                                                
90 43 § 1 mom. KL motsvarar dagens korrigeringsregel i 14 kap. 19 § IL. 
91 RÅ 1991 ref. 107. 
92 Rapportens namn: OECD, Transfer Pricing and Multinational Enterprises, OECD publishing, Paris, 

1979. 
93 RÅ 1991 ref. 107. 
94 Hultqvist, Wiman, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, Svensk Skattetidning, 2015, s. 321. 
95 RÅ 1996 ref. 84. 
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ionell beskattning särskild betydelse ofta tillmätas OECD:s modellavtal och de kom-

mentarer till avtalet som utarbetats inom organisationen.”96 RegR anförde vidare att 

”[h]ar ett dubbelbeskattningsavtal eller en bestämmelse i ett sådant avtal utformats i 

överensstämmelse med modellavtalet, bör det normalt finnas fog för antagande att av-

talsparterna avsett att uppnå ett resultat som överensstämmer med vad OECD rekom-

menderat.”97 

 

Artiklarna 31–33 lyder på följande sätt: 
”Avsnitt 3: Tolkning av traktater  

Artikel 31 - Allmän regel om tolkning  

1. En traktat skall tolkas ärligt i överensstämmelse med den gängse meningen av traktatens 

uttryck sedda i sitt sammanhang och mot bakgrunden av traktatens ändamål och syfte. 

 2. I sammanhanget ingår vid tolkningen av en traktat, förutom texten inklusive dess preambel 

och bilagor,  

a) överenskommelser rörande traktaten som träffats mellan alla parter i samband med traktatens 

ingående;  

b) dokument som upprättats av en eller flera parter i samband med traktatens ingående och 

godtagits av de andra parterna som dokument sammanhörande med traktaten.  

3. Utöver sammanhanget skall hänsyn tagas till  

a) efterföljande överenskommelser mellan parterna rörande traktatens tolkning eller tillämp-

ningen av dess bestämmelser;  

b) efterföljande praxis vid traktatens tilllämpning [sic!], som ådagalägger enighet mellan par-

terna om traktatens tolkning;  

c) relevanta internationella rättsregler som är tillämpliga i förhållandet mellan parterna.  

3. Ett uttryck skall tilläggas en speciell mening, om det fastställts att detta var parternas avsikt.  

 

Artikel 32 - Supplementära tolkningsmedel  

Supplementära tolkningsmedel, inbegripet förarbetena till traktaten och omständigheterna vid 

dess ingående, kan anlitas för att få bekräftelse på den mening som framkommer vid tillämp-

ningen av artikel 31 eller för att fastställa meningen, när en tolkning enligt artikel 31 a) icke 

undanröjer dess tvetydighet eller oklarhet; eller • b) leder till ett resultat som uppenbarligen är 

orimligt eller oförnuftigt.  

 

 

 

                                                
96 RÅ 1996 ref. 84. 
97 RÅ 1996 ref. 84. 
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Artikel 33 - Tolkning av traktater som bestyrkts på två eller flera språk  

1. När en traktat har bestyrkts på två eller flera språk, äger texten lika vitsord på vart och ett av 

dessa språk, såvida icke traktaten föreskriver eller parterna är överens om att en bestämd text 

skall ha företräde i händelse av skiljaktigheter.  

2. En version av traktaten på annat språk än det eller dem på vilka texten bestyrkts skall betraktas 

som en bestyrkt text endast om traktaten föreskriver det eller parterna är överens därom.  

3. Traktatens uttryck förutsätts ha samma mening i varje bestyrkt text.  

4. När en jämförelse av de bestyrkta texterna uppenbarar en skillnad i meningen som ej bort-

faller vid tillämpningen av artiklarna 31 och 32, skall den mening antagas, som med beaktande 

av traktatens ändamål och syfte bäst sammanjämkar texterna, utom när en bestämd text har 

företräde enligt mom. l.” 

 

4.2 Ekonomisk intressegemenskap 
Vid frågor som berör internprissättning bör man först och främst utreda huruvida det 

föreligger en ekonomisk intressegemenskap eller ej. Vad som avses med ekonomisk 

intressegemenskap återfinns i 14 kap. 20 § IL och bygger nästintill uteslutande på be-

stämmelserna som framgår av art. 9.1 OECD:s modellavtal. Bestämmelserna i 14 kap. 

20 § IL är i princip en direkt översättning av det som är föreskrivet i art. 9.1 modellav-

talet. 14 kap. 20 § IL lyder på följande sätt: 
”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 före-
tagen eller äger del i dessa företags kapital.” 
 

Med en jämförelse mellan 14 kap. 20 § IL och artikel 9.1 modellavtalet kan vi se att 

punkterna a och b, i princip, har en ordagrann överensstämmelse med vad som sägs i 

14 kap. 20 § IL. 

 

4.3 Armlängdsprincipen och korrigeringsregeln 
I svensk intern rätt har armlängdsprincipen kommit till uttryck i den s.k. korrigerings-

regeln i 14 kap. 19 § IL. Korrigeringsregeln i 14 kap. 19 IL bygger till stor del på art. 9 

modellavtalet som helhet. 14 kap. 19 § IL lyder på följande sätt: 
”Om resultatet av en näringsverksamhet blir lägre till följd av att villkor avtalats som avviker 
från vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende näringsidkare, ska resultatet be-
räknas till det belopp som det skulle ha uppgått till om sådana villkor inte funnits. Detta gäller 
dock bara om 
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1. den som på grund av avtalsvillkoren får ett högre resultat inte ska beskattas för detta i Sverige 
enligt bestämmelserna i denna lag eller på grund av ett skatteavtal, 
2. det finns sannolika skäl att anta att det finns en ekonomisk intressegemenskap mellan par-
terna, och 
3. det inte av omständigheterna framgår att villkoren kommit till av andra skäl än ekonomisk 
intressegemenskap.”  

Punkterna 1–3 är kumulativa, dvs. det krävs att samtliga punkter är uppfyllda för att 

korrigeringsregeln ska äga tillämpning. Lagrummet ställer upp fyra rekvisit: rättssub-

jekt, intressegemenskap, villkorsavvikelse och resultatpåverkan. 

 

4.3.1 Rättssubjekt 

Av lagtexten framgår att det ska vara fråga om näringsidkare för att korrigeringsregeln 

ska äga tillämplighet. Enligt svensk rätt kan både juridiska personer och enskilda nä-

ringsidkare utgöra näringsidkare. Att det ska vara fråga om näringsidkare för att kor-

rigeringsregeln ska vara tillämplig gäller endast för den svenska parten. Den utländska 

parten behöver alltså inte vara näringsidkare eller en juridisk person, utan kan likväl 

vara en fysisk person. Korrigeringsregeln kan ej, av naturliga skäl, tillämpas om den 

utländska parten är skattskyldig i Sverige, eftersom de medel som eventuellt undandras 

från beskattning från den svenska parten ska tas upp till beskattning av den utländska 

parten i Sverige. Det krävs också att avtalsförhållandet är mellan olika rättssubjekt. 

Exempelvis kan korrigeringsregeln inte tillämpas på transaktioner mellan ett huvud-

kontor och en filial eftersom en filial inte utgör en egen juridisk person och en nä-

ringsidkare kan inte ingå avtal med sig själv.98 

 

4.3.2 Rekvisitet ekonomisk intressegemenskap 

Som föreskrivet ovan i avsnitt 2.1.2 återfinns bestämmelser om ekonomisk intressege-

menskap i 14 kap. 20 § IL. En ekonomisk intressegemenskap föreligger om en nä-

ringsidkare, direkt eller indirekt, deltar i ledningen eller övervakningen av en annan 

näringsidkares företag eller äger del i detta företags kapital, eller samma personer, di-

rekt eller indirekt, deltar i ledningen eller övervakningen av de båda företagen eller äger 

del i dessa företags kapital.  

 

                                                
98 Se Jonsson, Inkomstskattelag (1999:1229) 14 kap. 19 §, Lexino 2014-01-01. Hämtad 2017-02-01. 
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4.3.3 Villkorsavvikelse 

Vidare för att korrigeringsregeln ska kunna tillämpas krävs också att de avtalsvillkor 

som har avtalats mellan parterna inom en ekonomisk intressegemenskap avviker från 

vad oberoende parter hade avtalat. Det krävs vidare ett samband mellan den ekono-

miska intressegemenskapen och villkorsavvikelsen. Korrigeringsregeln gäller inte en-

bart prissättningen utan omfattar alla avtalsvillkor. Av 14 kap. 19 § p. 3 framgår dock 

att avtalsvillkoren mellan parter inom en ekonomisk intressegemenskap kan avvika från 

vad oberoende parter hade avtalat, om de avvikande villkoren sker på affärsmässiga 

skäl. Affärsmässiga skäl kan bl.a. vara för att ta sig in på en ny marknad eller utöka sina 

marknadsandelar.99 

 

4.3.4 Negativ resultatpåverkan 

För att korrigeringsregeln ska kunna aktualiseras krävs det att resultatet i det svenska 

bolaget har blivit lägre till följd av de avvikande avtalsvillkoren mellan företagen inom 

den ekonomiska intressegemenskapen.100 

  

                                                
99 Prop. 1982/83:73, Om utvidgad uppgiftsskyldighet vid vissa utlandsbetalningar m.m., s. 11. 
100 14 kap. 19 § IL. 
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5 BEPS Action 8 

5.1 Allmänt 
Som berördes inledningsvis i avsnitt 1.1 har internprissättning blivit en alltmer viktig, 

om inte en av de viktigaste skattefrågorna för multinationella koncerner och skattemyn-

digheter. Brister och otydligheter i nationell lagstiftning och skatteavtal har inneburit 

att företag i multinationella koncerner har kunnat utföra gränsöverskridande transakt-

ioner som har resulterat i otillbörlig intäkts- och kostnadsallokering och en urholkning 

av nationers skattebaser.101 För att motverka bl.a. denna typ av ”aggressiv skatteplane-

ring” lade OECD fram Base Erosion and Profit Shifting.102 

 

Åtgärdspunkt 8 syftar till att säkerställa att resultatet av internprissättning är i enlighet 

med värdeskapandet. Detta ska ske, i huvudsak, genom att: 

• ”ge en tydligare och vidare definition av immateriell tillgång, 

• användandet av ett sex-stegsramverk för att analysera internprissättningsa-

spekter av immateriella tillgångar, 

• att endast ägande av en immateriell tillgång inte ger rätt till den avkastning som 

produceras av den immateriella tillgången, 

• undersöka parters utvecklings-, förbättrings-, underhålls-, skydds- och nyttjan-

defunktioner (DEMPE-funktioner),103 

• undersöka svårvärderade immateriella tillgångar (HTVI:s),104 och 

• undersöka parters inbördes riskfördelning och finansiering.”105 

Punkterna är endast en övergripande sammanställning av de större förändringarna i 

BEPS Action 8. Författaren kommer att djupare behandla förändringarna nedan. 

                                                
101 OECD (2015), Explanatory Statement, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, 

OECD, s. 4. 
102 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, s. 11. 
103 DEMPE: development, enhancement, maintenance, protection, exploitation. 
104 HTVI:s: hard-to-value intangibles. 
105

 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD Publishing, Revisions to Chapter VI of the 

Transfer Pricing Guidelines, summary, [min översättning]. 
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5.2 Identifiering av immateriella tillgångar 
Svårigheter kan uppstå vid en internprissättningsanalys om definitionen av en immate-

riell tillgång är antingen för snäv, eller för vid. En alltför snäv definition kan leda till 

att skattebetalare eller skattemyndigheter hävdar att vissa transaktioner eller nyttjande 

av viss vara eller tjänst mellan koncerninterna företag faller utanför definitionen. Ef-

fekten av detta kan innebära att en part hävdar att kompensation av den aktuella trans-

aktionen eller nyttjandet inte behöver betalas, trots att en kompensation hade aktuali-

serats av en transaktion av samma slag, om den hade ingåtts mellan oberoende parter.106 

En alltför vid definition kan innebära att skattebetalare eller skattemyndighet kan 

komma att hävda det motsatta, dvs. att en transaktion eller nyttjande av en vara eller 

tjänst mellan koncerninterna företag bör aktualisera kompensation, även om kompen-

sation inte hade aktualiserats för en transaktion eller nyttjande av samma slag utförts 

mellan oberoende parter.107 

 

5.2.1 Redovisningsmässiga aspekter 

OECD:s definition av immateriell tillgång108 avser att träffa en tillgång som inte är en 

fysisk tillgång eller en finansiell tillgång.109 Tillgången ska kunna ägas eller kontrolleras 

för användning i kommersiella aktiviteter samt att användning eller transaktion av en 

sådan immateriell tillgång hade gett upphov till kompensation om transaktionen hade 

skett mellan två oberoende parter i jämförbar en situation.110 I stället för att fokusera på 

redovisningsmässiga aspekter och juridiska definitioner bör snarare fokus ges till såd-

                                                
106 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD Publishing, p. 6.5. 
107 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD Publishing, p. 6.5. 
108 ”Intangible” används för immateriell tillgång i OECD:s rapporter. 
109 Med en finansiell tillgång avses alla tillgångar i form av kontanter, skuldebrev, kontraktuell rättighet 

eller rättighet att mottaga kontanter eller annan finansiell tillgång eller att få byta finansiell tillgång, 

skuld eller derivat. Exempel på en finansiell tillgång kan vara obligationer, banktillgodohavande, ak-

tier, terminer, och swappar. Se slutnot 14 i OECD (2015), Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD 

Publishing. 
110 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD Publishing, p. 6.6. 
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ana avtalsvillkor som skulle ha ingåtts mellan oberoende parter i en jämförbar situat-

ion.111 Anledningen till att ge mindre fokus till ett företags redovisning är att immateri-

ella tillgångar inte alltid är upptagna som immateriella tillgångar i redovisningen. Till 

exempel kan forsknings- och utvecklingskostnader,112 samt marknadsföringskostnader 

som uppstår i samband med skapandet eller utvecklandet av en immateriell tillgång 

kostnadsföras istället för kapitaliseras, vilket innebär att de immateriella tillgångarna 

inte går att finna vid en undersökning av ett företags balansräkning. FoU-kostnader och 

marknadsföringskostnader kan kostnadsföras, och behöver således inte kapitaliseras för 

att väsentligen bidra till värdeskapandet i ett företag. OECD anser därför att man bör 

bortse från ett företags redovisning om den inte överensstämmer med det faktiska vär-

deskapandet.113 

 

5.2.2 Immateriella tillgångars skydd och identifierbarhet 

Ofta åtnjuter immateriella tillgångar juridiska, kontraktuella, eller andra typer av skydd 

som kan påverka värdet av en vara eller tjänst och den avkastning som kan härledas till 

varan eller tjänsten. Emellertid är existensen av ett sådant skydd inte nödvändigt för att 

en vara eller tjänst ska kunna härledas till en immateriell tillgång i internprissättnings-

hänseenden. Därutöver kan vissa immateriella tillgångar vara separat identifierbara från 

andra tillgångar, medan andra immateriella tillgångar endast kan identifieras i kombi-

nation med andra tillgångar. På grund av detta ska inte den omständigheten att en im-

materiell tillgång inte är separat identifierbar innebära att den inte ska anses vara en 

immateriell tillgång i interprissättningshänseenden.114 OECD anger olika exempel på 

immateriella tillgångar såsom patent, know-how, affärshemligheter, varumärken, fir-

manamn, rättigheter enligt avtal, licenser och liknande begränsade rättigheter till im-

materiella tillgångar.115 I särskilda fall kan goodwill och ongoing concern-värde också 

utgöra immateriella tillgångar. OECD nämner emellertid att det inte är ”nödvändigt för 

syftet av detta kapitel” att upprätta en konkret och precis definition av vad som avses 

                                                
111 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD Publishing, p. 6.6. 
112 Kostnader såsom research and development. 
113 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD Publishing, p. 6.7. 
114 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD Publishing, p. 6.8. 
115 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD Publishing, p. 6.19–25. 
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goodwill eller ongoing concern-värde eller när dessa är att betrakta som immateriella 

tillgångar. Det är väsentligt att förstå och att erkänna det substantiella värde goodwill 

och ongoing concern-värde kan inbringa vid en, mellan oberoende parter, transaktion 

av vissa eller samtliga företagstillgångar och därför bör detta värde beaktas vid faststäl-

landet av ett armlängdspris.116 OECD har dock övergripande beskrivit vad som avses 

med goodwill och ongoing concern-värde. Med goodwill kan avses den skillnad mellan 

det sammanlagda värdet av operativt företag och summan av alla materiella och imma-

teriella tillgångar. Alternativt, det uppskattade framtida värde som kan hänföras till af-

färstillgångar som inte är separat identifierbara. Vidare nämner OECD att goodwill 

också kan avse det förväntade framtida värdet från handel med nuvarande kunder.117 

Med ongoing concern-värde menas skillnaden mellan värdet av de sammanlagda före-

tagstillgångarna och summan av tillgångarnas enskilda värde. Med ”värdet av de sam-

manlagda företagstillgångarna” menas att ett företags tillgångar ska ses som en enhet 

och ska värderas i ljuset av företagets samtliga tillgångar och inte värderas varje indi-

viduell tillgång för sig.118 Det bör även tilläggas att det är ”generellt erkänt” att goodwill 

och ongoing concern-värde inte kan avskiljas och överlåtas separat från övriga före-

tagstillgångar.119  

 

5.2.3 Gruppsynergier 

OECD påpekar att gruppsynergier i vissa fall kan bidra till en koncerns intäkter och 

att synergierna kan ta många olika former. Exempel som anges är effektivare manage-

ment, minskade kostnader i form av reducerat dubbelarbete, integrerade system, större 

köpkraft och möjligheter att ta upp lån. OECD framhåller dock att, till skillnad från de 

immateriella tillgångar som angivits ovan, kan gruppsynergier inte ägas eller kontroll-

eras och kan därför inte anses utgöra immateriella tillgångar men bör dock beaktas vid 

en jämförbarhetsanalys och vid fastställandet av ett armlängdspris.120 

                                                
116 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD Publishing, p. 6.28. 
117 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD Publishing, p. 6.27. 
118 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD Publishing, p. 6.27. 
119 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD Publishing, p. 6.27. 
120 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD Publishing, p. 6.30. 
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5.3 Ägande av immateriella tillgångar 
Det är, vid internprissättningssituationer, av väsentlig vikt att identifiera vilka parter i 

en koncern som i slutändan är berättigade att ta del av den avkastning som ett nyttjande 

av en immateriell tillgång kan innebära.121 Det är också av vikt att undersöka vilka par-

ter inom en koncern som i slutändan bör stå för kostnader, investeringar och andra lik-

nande åtaganden som kan hänföras till utveckling, förbättring, underhåll, skydd och 

utnyttjande av den immateriella tillgången. Endast den omständigheten att en part är att 

anse som den juridiska ägaren av en immateriell tillgång innebär inte, i sig, att ägaren 

har uteslutande rätt till avkastningen från den immateriella tillgången. Andra parter 

inom koncerner kan exempelvis ha utfört vissa funktioner, använt vissa tillgångar, an-

tagit viss risk som förväntas bidra till värdeskapandet av den aktuella immateriella till-

gången. Parter inom en koncern som har utfört sådana funktioner, använt sådana till-

gångar och antagit sådan risk måste erhålla kompensation för att deras bidrag ska anses 

vara i enlighet med armlängdsprincipen.122 

 

Vidare har OECD exemplifierat vissa svårigheter som kan uppstå vid tillämpningen av 

de riktlinjer som anges i kapitel I-III i OECD Guidelines.123 Beroende av olika omstän-

digheterna i varje enskilt fall kan följande faktorer innebära utmaningar för företag och 

skattemyndigheter: 

 

I. Avsaknad av jämförbarhet mellan omständigheterna i en kontrollerad transakt-

ion av en immateriell tillgång och omständigheterna i en transaktion av en im-

materiell tillgång mellan oberoende parter, 

II. Avsaknad av jämförbarhet mellan den aktuella immateriella tillgången i sig, 

III. Ägandet och/eller nyttjandet av olika immateriella tillgångar av olika koncer-

ninterna företag, 

IV. Svårigheter i att urskilja den inkomstpåverkan som en specifik immateriell till-

gång har på en koncerns inkomst, 

                                                
121 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD Publishing, p. 6.32. 
122 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD Publishing, p. 6.32. 
123 Kapitel I: armlängdsprincipen, kapitel II: internprissättningsmetoderna, kapitel III: jämförbarhetsa-

nalysen. 
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V. Att ett koncerninternt företag kan utföra vissa handlingar som bidrar till 

DEMPE-funktioner, som ofta är svåra att urskilja i okontrollerade transaktioner 

eftersom de oberoende företagen inte befinner sig i en intressegemenskap, 

VI. Att värdeskapandet av en immateriell tillgång från olika koncerninterna företag 

kan ske flera år innan eventuell avkastning realiseras, 

VII. Att koncerninterna företags inbördes förhållande kan baseras på kontraktuella 

villkor som avskiljer ägande, riskfördelning, och finansiering av en immateriell 

tillgång från viktiga funktioner124 kontroll över risk, och investeringsbeslut och 

som inte kan identifieras i okontrollerade transaktioner.125 

 

5.4 Ramverk för analysering av internprissättningsaspekter 
I avsnitt 5.1 ovan framgick det att OECD avser att förtydliga det sex-stegsramverk som 

används för att analysera internprissättningsaspekter i kontrollerade transaktioner. För 

att analysera kontrollerade transaktioner av immateriella tillgångar mellan koncernin-

terna företag behöver en analys ske med beaktande av följande steg, samt i övrigt över-

ensstämma med den vägledning som föreskrivs i avsnitt D.1 i kapitel I i OECD Guide-

lines126: 

I. Identifiera den använda eller överförda immateriella tillgången och de ekono-

misk väsentliga risker som är hänförliga till DEMPE-funktionerna, 

II. Identifiera de fullständiga kontraktuella arrangemangen mellan parterna, med 

särskild tyngd på att fastställa den juridiska ägaren utifrån exempelvis registre-

ring av den immateriella tillgången, licensavtal, andra relevanta avtal samt 

andra indicier som kan tyda på juridiskt ägande, samt andra kontraktuella rät-

tigheter inklusive avtalsenlig riskfördelning mellan koncerninterna företag, 

III. Identifiera parterna som utför funktioner eller använder tillgångar och förvaltar 

risker som kan hänföras till utveckling, förbättring, underhåll, skydd och nytt-

jande av den immateriella tillgången, 

                                                
124 Exempelvis DEMPE-funktioner. 
125 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD Publishing, p. 6.33. 
126 Avsnitt D.1 i kapitel I berör tillämpning av bl.a. armlängdsprincipen, jämförbarhetsanalys, funkt-

ionsanalys och analys av avtalsvillkor och ekonomiska omständigheter. Se ovan under avsnitt 2.2 och 

efterföljande underrubriker.  
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IV. Undersök huruvida parternas avtalade rättigheter och skyldigheter stämmer 

överens med deras faktiska agerande. Man ska även undersöka om någon part 

bär en ekonomiskt väsentlig risk, eller kontrollerar risken och huruvida denne 

part har den finansiella kapaciteten att bära risken som är hänförlig till utveckl-

ing, förbättring, underhåll, skydd och nyttjande av en immateriell tillgång, 

V. Avgränsa de faktiska kontrollerade transaktionerna som är hänförliga till 

DEMPE-aspekterna av en immateriell tillgång, 

VI. Fastställa ett armlängdspris i med beaktande den information som man har fun-

nit i steg I–V samt av varje parts funktion, parternas använda tillgångar och 

parternas riskfördelning.127 

 

Den vikt som bör läggas vid koncerninterna företags funktioner och agerande är rela-

tiv till de faktiska omständigheterna i varje enskilt fall.128 Detta kan belysas med ett 

exempel. En färdigutvecklad och nyttjandebar immateriell tillgång, exempelvis ett pa-

tent, köps av en ett koncerninternt företag från en oberoende part. Patentet nyttjas ge-

nom att andra företag inom koncernen tillverkar och distribuerar varor som har ett 

samband med patentet, medan det företag som förvärvade patentet förvaltar och inne-

har förfoganderätten över patentet. Vidare kan vi anta att patentet inte behöver någon 

vidareutveckling eller ytterligare underhåll och skydd. I denna situation finns det 

ingen utvecklingsrisk som kan hänföras till patentet, men det finns risk som kan hän-

föras till själva förvärvandet och nyttjandet av patentet.  

 

Nyckelfunktionerna som har utförts, har utförts av förvärvaren och tillika ägaren av 

patentet. Dessa nyckelfunktioner har bestått i att utreda vilket patent som är det mest 

lämpliga för den marknad som de koncerninterna företagen opererar på, att analysera 

de potentiella fördelar som kan uppstå i och med nyttjandet av patentet samt själva 

risktagandet i samband med förvärvet av patentet. Nyckeltillgångarna som har an-

vänts har varit de tillgångar som har använts för att förvärva patentet. De koncernin-

terna företagen som tillverkar och distribuerar produkterna är berättigade till arm-

längdsmässig kompensation för sina utförda funktioner. Om ägaren av patentet har 

kapaciteten att utföra nyckelfunktionerna som ovan beskrivits, och faktiskt utför dem, 

                                                
127 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD Publishing, p. 6.34. 
128 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD Publishing, p. 6.49. 
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bör ägaren rimligtvis anses vara berättigad till den resterande avkastning som patentet 

genererar.129 

 

Det kan dock uppstå vissa svårigheter vid tillämpningen av dessa riktlinjer, framför-

allt i de fall som: 

i. ”Självutvecklade immateriella tillgångar överförs mellan koncerninterna före-

tag som inte ännu är färdigutvecklade, 

ii. Förvärvade eller självutvecklade immateriella tillgångar fungerar som en platt-

form för vidareutveckling, eller 

iii. Andra aspekter, såsom exempelvis marknadsföring och tillverkning, är särskilt 

viktiga för värdeskapandet.”130 

 

Enligt armlängdsprincipen ska samtliga företag, som bidrar till värdeskapandet, er-

hålla ersättning för de funktioner de utför, de tillgångar som de använder och de risker 

som de åtar sig, som har ett samband med DEMPE-funktionerna. Det är därför vä-

sentligt att, i funktionsanalysen, undersöka om, och i så fall vilka, koncerninterna fö-

retag bidrar till värdeskapandet på ovan angivna sätt.131 Ersättningens storlek för 

funktioner som andra koncerninterna företag utför beror på omständigheterna i varje 

enskilt fall. Exempelvis ska ett koncerninternt företag, som endast finansierar FoU, 

erhålla en lägre ersättning än ett koncerninternt företag som både finansierar och utö-

var kontroll över FoU.132 Om den juridiska ägaren inte varken kontrollerar eller utför 

funktioner som är hänförliga till DEMPE-funktionerna är denne inte berättigad till nå-

gon avkastning som den immateriella tillgången genererar.133 

 

 

                                                
129 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD Publishing, p. 6.49. 
130 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD Publishing, p. 6.49, [min översättning]. 
131 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD Publishing, p. 6.48. 
132 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD Publishing, p. 6.55. 
133 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD Publishing, p. 6.54. 
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5.5   Hard-to-value intangibles 
Till skillnad från Guidelines har OECD i BEPS tydliggjort vad som avses med HTVI. 

Enligt OECD avses HTVI med följande:  
 

”HTVI covers intangibles or rights in intangibles for which, at the time of their transfer between 

associated enterprises, (i) no reliable comparable exist, and (ii) at the time of the transaction 

was entered into, the projections of future cash flows or income expected to be derived from the 

transferred intangible, or the assumptions used in valuing the intangible are highly uncertain, 

making it difficult to predict the level of ultimate success of the intangible at the time of the 

transfer.”134 

Stycket torde kunna översättas på följande sätt: en immateriell tillgång eller rättighet 

till en immateriell tillgång som det, vid transaktionstidpunkten för en kontrollerad trans-

aktion, i) inte fanns en jämförbar immateriell tillgång att jämföra med, och ii) är svår-

värderad därför att det är svårt att förutse vilka intäkter den immateriella tillgången kan 

komma att inbringa, eller att värderingen av tillgången är högst osäker. 

 

Det kan uppstå svårigheter för skattemyndigheter att utreda och kontrollera vilka fram-

tida händelser som var förutsebara vid transaktionstidpunkten. Sådana händelser kan 

vara av stor relevans för internprissättningen av den immateriella tillgången. Händel-

serna har även ofta ett starkt samband med det affärsklimat135 vari den immateriella 

tillgången utvecklas och nyttjas. På grund av att händelserna ofta har ett starkt samband 

med det aktuella affärsklimatet behöver skattemyndigheterna som utreder företags in-

ternprissättningar inneha specialkunskap, expertis och insikt i affärsklimatet. Detta le-

der ofta till att det uppstår en informationsasymmetri mellan företag och skattemyndig-

heter, vilken i sin tur kan innebära internprissättningsrisker.136  

 

I fall som rör förvärv av en immateriell tillgång, eller rättigheter till en immateriell 

tillgång, kan det faktiska resultatet (ex post) peka på om det förelåg osäkerheter vid 

transaktionstidpunkten och huruvida parterna faktiskt tog hänsyn till osäkerheterna. 

                                                
134 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD Publishing, p. 6.189. 
135 Affärsklimat är en kombination av interna och externa faktorer som påverkar ett företags affärssitu-

ation. Exempelvis konkurrenter, leverantör- och kundbas inom branschen, framsteg inom teknologi, 

lagar etc. 
136 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD Publishing, p. 6.186. 
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Om det faktiska resultatet och det beräknade resultatet (ex ante) skiljer sig åt, och dessa 

skillnader inte beror på oförutsebara händelser, kan skillnaderna tyda på att parterna 

inte har beaktat sådana händelser som kunde förväntas att påverka värdet på den imma-

teriella tillgången. OECD har även uttryckt att ex post-resultat ska anses vara ett pre-

sumtivt bevis137 på att det fanns osäkerheter som parterna borde ha beaktat vid transakt-

ionstidpunkten samt att bedöma om informationen som användes innan transaktions-

tidpunkten var att anse som tillförlitlig. Ex post resultatet kan alltså ge skattemyndig-

heter en antydan om internprissättningen har skett på ett korrekt sätt och i enlighet med 

armlängdsprincipen.138 

 

En överföring eller användning av en HTVI kan identifieras på ett, eller flera av föl-

jande sätt: 

• Den immateriella tillgången är endast delvis färdigutvecklad vid transaktions-

tidpunkten, 

• Den immateriella tillgången förväntas ej att användas kommersiellt förrän ett 

flertal år efter transaktionen, 

• Den aktuella immateriella tillgången faller inte in under definitionen av en 

HTVI men har ett samband med utvecklingen eller förbättring av andra imma-

teriella tillgångar som faller in under definitionen av en HTVI. 

• Den immateriella tillgången förväntas att nyttjas på ett nytt och okänt sätt. Bris-

ten på andra jämförbara immateriella tillgångar innebär stora svårigheter i att 

förutse framtida händelser. 

• Den immateriella tillgången, som faller in under definitionen av en HTVI, har 

avyttrats till ett koncerninternt företag för engångssumma. 

• Den immateriella används med, eller har ett samband med, ett CCA eller lik-

nande avtal.139 

 

                                                
137 Eller “ex post-bevis”. 
138 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD Publishing, p. 6.188. 
139 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD Publishing, p. 6.190. 
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Informationsasymmetrin mellan företagen och skattemyndigheterna kan leda till svå-

righeter för skattemyndigheterna att göra en korrekt riskbedömning av internprissätt-

ningsaspekterna samt att utvärdera tillförlitligheten av den information som låg till 

grund för parternas internprissättning.140 Det kan dessutom dröja ett flertal år mellan 

transaktionen och kännedomen av ex post-resultatet vilket innebär att en eventuell över-

, eller underprissättning upptäcks först senare. Om en ex post-bedömning har gjorts av 

en skattemyndighet och den har funnit att den information som fanns tillgänglig för 

parterna vid transaktionstidpunkten var att bedöma som tillförlitlig, får en justering som 

baseras på ex post-resultat inte göras. Vid en undersökning av en ex ante-prissättning 

är skattemyndighet berättigad till att använda sig av ex post-bevis för att justera intern-

prissättningen till vad oberoende parter i en jämförbar situation hade kommit överens 

om. Det förekommer emellertid undantag till denna rätt att justera internprissättningen. 

Om minst ett av följande undantag föreligger är således skattemyndighet inte berättigad 

till att justera internprissättningen:  

i. Den skattskyldige tillhandahåller: 

1. Information och upplysningar om hur ex ante-beräkningar användes 

samt hur risker och eventuella framtida händelser beaktades vid intern-

prissättningen, 

2. Tillförlitliga bevis på att någon betydande skillnad mellan beräknat re-

sultat och faktiskt resultat beror på: a) oförutsebara händelser inträffade 

efter transaktionstidpunkten eller b) förutsebara händelser men risken 

att dessa skulle inträffa var varken över- eller underskattade vid trans-

aktionstidpunkten, 

ii. Den aktuella överföringen av en HTVI omfattas av ett bilateralt eller multilate-

ralt ”advance pricing arrangement”,141 

iii. Förekomsten av en sådan betydande avvikelse som avses i i). p.2 har inte inne-

burit att ersättningen ökat eller minskat med mer än 20 %, 

                                                
140 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD Publishing, p. 6.193. 
141 Advance pricing arrangement/agreement eller ”APA” är ett avtal som ingås mellan skattemyndighet 

och skattskyldig vari parterna kommer överens om att den skattskyldige ska använda sig av en specifik 

interprissättningsmetod. Anledning till detta är för att undvika faktiska eller potentiella internprissätt-

ningstvister. Se PwC, Transfer pricing: Advance pricing agreements.  
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iv. Förvärvaren har erhållit intäkter från en oberoende part under minst fem år och 

den betydande avvikelsen som avses i i). p.2 mellan beräknat resultat och fak-

tiskt resultat översteg inte 20 %.142 

 

BEPS Action 8 innehåller också ett avsnitt som motsvarar avsnittet ”immateriella till-

gångar med osäker värdering”. Bestämmelserna i det aktuella avsnittet i BEPS innehål-

ler inga större förändringar från de bestämmelser som föreskrivs i Guidelines. 

5.6  Sammanfattning 
Kapitlet kan sammanfattas med att syftet för framtagandet av de nya riktlinjerna är att 

internprissättning ska överensstämma med värdeskapandet. Endast juridiskt ägande och 

finansiering av en immateriell tillgång av ett koncerninternt företag berättigar inte fö-

retaget till den avkastningen som genereras av den immateriella tillgången. Koncernin-

terna företag som utför viktiga och värdeskapande funktioner, såsom DEMPE-funkt-

ioner, är berättigade till ersättning. Ett koncerninternt företag som tar risk som är hän-

förlig till DEMPE-funktionerna ska också utöva kontrollen over denna risk samt ha den 

finansiella kapaciteten att åta sig den risken för att vara berättigad till att erhålla ersätt-

ning ”fullt ut”. 

 

BEPS Action 8 lanserar en definition av vad som avses med ”immateriell tillgång”. 

Med en immateriell tillgång avses en tillgång som inte är en fysisk tillgång eller en 

finansiell tillgång. Tillgången ska kunna ägas eller kontrolleras för användning i kom-

mersiella aktiviteter samt att användning eller transaktion av en sådan immateriell till-

gång hade gett upphov till kompensation om transaktionen hade skett mellan två obe-

roende parter i jämförbar en situation. OECD anger olika exempel på vad som kan ut-

göra immateriella tillgångar, nämligen patent, know-how, affärshemligheter, varumär-

ken, firmanamn, rättigheter enligt avtal, licenser och liknande begränsade rättigheter 

till immateriella tillgångar. OECD framhåller att goodwill och ongoing concern-värde 

i vissa fall kan utgöra immateriella tillgångar. Goodwill och ongoing concern-värde 

fanns emellertid inte med i Guidelines. Detta innebär därför en utvidgning av begreppet 

immateriell tillgång.  

                                                
142 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD Publishing, p. 6. 193. 
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I BEPS Action 8 presenteras ett nytt avsnitt som berör, och definierar vad som avses 

med, hard-to-value intangibles (HTVI). Syftet med detta nya avsnitt är att erbjuda be-

vislättnader för skattemyndigheter beträffande att, i efterhand, kunna justera felaktiga 

internprissättningar av transaktioner av immateriella tillgångar med osäker värdering. 

OECD anser att det är nödvändigt att erbjuda skattemyndigheter denna möjlighet ef-

tersom det ofta råder en informationsasymmetri mellan skattemyndighet och skattskyl-

dig, där den skattskyldige oftast besitter mer information än skattemyndighet. Skatte-

myndigheter har möjlighet att använda det faktiska resultatet (ex post) som ett presum-

tivt bevis att en felaktig internprissättning har skett. Detta förutsätter att det beräknade 

resultatet (ex ante) och det faktiska resultatet skiljer sig åt. Om så är fallet övergår be-

visbördan till den skattskyldige att bevisa att skillnaderna beror på endera oförutsedda 

händelser eller på förutsedda händelser men risken att dessa skulle inträffa var varken 

över- eller underskattade vid fastställandet av internpriset. Om den skattskyldige lyckas 

att bevisa att internprissättningen har skett i enlighet med armlängdsprincipen är skatte-

myndighet inte berättigad att justera internprissättningen till vad oberoende parter, i en 

jämförbar situation avseende en transaktion av en jämförbar immateriell tillgång, hade 

avtalat om. 

 

Avsnittet beträffande immateriella tillgångar med osäker värdering i BEPS Action 8 

innehåller inga större förändringar från bestämmelserna som föreskrivs i Guidelines. 
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6 Analys 
Som tidigare nämnts143 kan OECD:s riktlinjer om internprissättning, exempelvis Guide-

lines, användas som vägledning vid tillämpningen av den svenska armlängdsregeln. 

Riktlinjerna kan kategoriseras som s.k. soft-law och kan således inte kategoriseras som 

en traditionell rättskälla, men förefaller att kunna ha, trots osäkerheten om dess rättsliga 

ställning, en stor praktisk betydelse inom internprissättning.144 Vilka förändringar kan 

det, med anledning av BEPS Action 8, komma att innebära för skattskyldiga och skatte-

myndigheter beträffande internprissättning? 

 

I och med BEPS Action 8 introducerades en definition av vad som avses med en im-

materiell tillgång. Med immateriell tillgång avses en tillgång som inte är en fysisk till-

gång eller en finansiell tillgång. Tillgången ska kunna ägas eller kontrolleras för an-

vändning i kommersiella aktiviteter samt att användning eller transaktion av en sådan 

immateriell tillgång hade gett upphov till kompensation om transaktionen hade skett 

mellan två oberoende parter i en jämförbar situation.145  

 

Förhoppningsvis innebär lanserandet av en definition av immateriella tillgångar till en 

enklare och tydligare tillämpning av internprissättningsriktlinjerna samt att resultaten 

av internprissättningarna kommer att vara i enlighet med värdeskapandet. Vidare pre-

senterade OECD ett nytt begrepp och en definition av hard-to-value intangibles. Med 

hard-to-value intangibles avses en immateriell tillgång eller rättighet till en immateriell 

tillgång som det, vid transaktionstidpunkten för en kontrollerad transaktion, i) inte 

fanns en jämförbar immateriell tillgång att jämföra med, och ii) är svårvärderad därför 

att det är svårt att förutse vilka intäkter den immateriella tillgången kan komma att in-

bringa, eller att värderingen av tillgången är högst osäker.146 Förhoppningsvis leder de 

nya riktlinjerna till att skattemyndigheter och skattskyldiga får en, med varandra över-

ensstämmande, bild över hur internprissättning av svårvärderade immateriella till-

gångar ska, och bör, ske. Detta ska bl.a. ske genom att företaget i fråga öppet redovisar 

varje ställningstagande i internprissättningssituationer och motiverar varför man har 

                                                
143 Se ovan i avsnitt 4.1.1. 
144 Se ovan i avsnitt 1.4.2. 
145 Se ovan i avsnitt 5.2.1. 
146 Se ovan i avsnitt 5.5. 
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agerat på det valda sättet. BEPS Action 8 kommer att innebära ett starkare fokus på 

substans och på de koncerninterna företagen faktiska agerande, varför avgränsningen 

av transaktionen är essentiell.147 

 

Den nya definitionen av immateriella tillgångar är också av betydelse för hard-to-value 

intangibles, eftersom definitionen av immateriella tillgångar begränsar vilka tillgångar 

som kan komma att falla in under begreppet hard-to-value intangibles. Man torde kunna 

säga att immateriella tillgångar fastställer en yttre ram av vad som innefattas i begreppet 

”immateriell tillgång” medan hard-to-value intangibles utgör en inre kärna av dessa 

immateriella tillgångar.  

 

Författaren tror att det är få transaktioner av immateriella tillgångar som kommer att 

falla in under HTVI. Vid en grundlig undersökning av OECD:s rapporter beträffande 

BEPS Action 8 får författaren uppfattningen att HTVI avser att träffa sådana immate-

riella tillgångar som är ”nya” och som inte har tidigare omsatts på en marknad eller som 

är under utveckling. Författaren anser att anledningen till detta är att OECD vill förmå 

företagen att agera med särskild försiktighet och noggrannhet vid kontrollerade trans-

aktioner av säregna immateriella tillgångar. Det kan emellertid finnas en risk att vissa 

transaktioner kan komma att träffas av bestämmelserna om HTVI som bestämmelserna 

inte avsåg att träffa. En sådan transaktion kan exempelvis bestå i att ett svenskt företag 

i en intressegemenskap förvärvar ett utländskt företag inom samma intressegemenskap. 

Samtliga immateriella tillgångarna i det utländska bolaget överförs till det svenska bo-

laget. Det kan därmed finnas en relativt stor risk att någon, eller några, av dessa imma-

teriella tillgångar är att anse som hard-to-value intangibles. Det är därmed möjligt att 

skattemyndighet anser att de svårvärderade immateriella tillgångarna borde ha prissatts 

fristående från de andra tillgångarna. Denna fristående prissättning kan innebära prak-

tiska svårigheter eftersom man ofta värderar tillgångarna som en enhet och inte varje 

tillgång var för sig.148 Författarens uppfattning är att HTVI inte avser att träffa sådana 

situationer som har beskrivits ovan. Det förekommer andra riktlinjer som är lämpligare 

att tillämpa, som exempelvis kapitel nio i Guidelines som berör omstruktureringar i 

                                                
147 Se avsnitt 5.4 ovan. 
148 Se också avsnitt 5.2.2 ovan. 
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intressegemenskaper.149 Vidare innebär de nya riktlinjerna beträffande HTVI att skatte-

myndighet kan, vid avvikande ex post- och ex ante-resultat i en kontrollerad transakt-

ion, använda ex post-resultatet som ett presumtivt bevis om att internprissättningen inte 

har skett i enlighet med armlängdsprincipen. Bevisbördan åläggs därefter de skattskyl-

diga att bevisa att internprissättningen har skett i enlighet med armlängdsprincipen. 

Skattemyndighet har emellertid inte rätt att justera internprissättningen om: 

i. Den skattskyldige tillhandahåller: 

1. Information och upplysningar om hur ex ante-beräkningar användes 

samt hur risker och eventuella framtida händelser beaktades vid intern-

prissättningen, 

2. Tillförlitliga bevis på att någon betydande skillnad mellan beräknat re-

sultat och faktiskt resultat beror på: a) oförutsebara händelser inträffade 

efter transaktionstidpunkten eller b) förutsebara händelser men risken 

att dessa skulle inträffa var varken över- eller underskattade vid trans-

aktionstidpunkten, 

ii. Den aktuella överföringen av en HTVI omfattas av ett bilateralt eller multilate-

ralt ”advance pricing arrangement”, 

iii. Förekomsten av en sådan betydande avvikelse som avses i i). p.2 har inte inne-

burit att ersättningen ökat eller minskat med mer än 20 %, 

iv. Förvärvaren har erhållit intäkter från en oberoende part under minst fem år och 

den betydande avvikelsen som avses i i). p.2 mellan beräknat resultat och fak-

tiskt resultat översteg inte 20 %. 

 

Det är emellertid oklart vad som innefattas i begreppen ”oförutsebar händelse”. OECD 

nämner att exempel på en oförutsebar händelse kan vara en naturkatastrof eller annan 

oväntad händelse som var uppenbart oförutsebar, eller sannolikheten att en sådan hän-

delse skulle inträffa var låg.150 De nämner också att en oförutsebar händelse kan vara 

                                                
149 Trots det faktum att författaren har valt att inte behandla kapitel nio och omstruktureringar i intres-

segemenskaper anser författaren att det kan vara av intresse för läsaren att, i vissa fall, informeras om 

andra kapitels innehåll i Action 8 - Final Reports. 
150 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD Publishing, p. 6.196. 
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att en konkurrerande produkt försvinner från marknaden, en viktig tillgång är ur funkt-

ion och som beror på oförutsebara anledningar.151 

 

Författaren uppfattar dessa exempel på oförutsebara händelser som särskilt extensiva. 

Hur mycket proaktivitet kan rimligen krävas av en skattskyldig? Enligt författarens 

uppfattning sätts begreppet oförutsebar händelse på en oskäligt hög nivå. Att en natur-

katastrof, eller annan force majeure-liknande händelse, är att kategorisera som en oför-

utsebar händelse torde vara självklart. Författaren har dock svårt att se skattskyldigas 

möjlighet till att förutse konkurrenters eventuella konkurser och att viktiga tillgångar 

blir trasig eller dylikt. Begreppet oförutsebar händelse är, enligt författarens mening, 

högst oklart och behöver genomgå mer bearbetning och ges en tydligare innebörd. 

 

Undantagen iii) och iv), som beskrivs ovan, lades till i BEPS slutrapport efter påpe-

kande från ett flertal parter.152 Parterna menade att införandet av en procentgräns samt 

tidsbegränsning bidrar till att minska osäkerheten kring internprissättningar, vilket för-

fattaren instämmer i och avser att redogöra varför. Procentgränsen i iii) är essentiell för 

att undvika att presumtiva bevis, i form av ex post-resultat, används allt för lättvindigt 

av skattemyndigheter om skillnaderna endast består i relativt små avvikelser. Det vore, 

enligt författarens mening, orimligt att kräva en hundraprocentig träffsäkerhet vid in-

ternprissättningen. Vidare hade en avsaknad av en femårsgräns, teoretiskt sett, kunnat 

innebära att skattemyndighet hade kunnat hävda att en internprissättning var felaktig 

oavsett hur lång tid som hade förflutit mellan transaktionstidpunkten och upptäckten av 

den felaktiga internprissättningen. 

 

Som tidigare berörts i avsnitt 3.1 kan lagstiftning och normgivning om skatt enbart 

meddelas av riksdagen. Regeringen eller myndigheter kan därmed inte binda riksdagen 

till skattenormer genom internationella överenskommelser. För att internationella avtal 

ska kunna tillämpas på nationell nivå krävs det att de internationella avtalen inkorpor-

eras i svensk rätt genom lagstiftning. OECD:s rapporter och riktlinjer blir således inte 

                                                
151 OECD (2015), Actions 8-10 - 2015 Final Reports, OECD Publishing, p. 6.69. 
152 OECD, BEPS Action 8: Hard-to-value-intangibles, Comments Received on Public Discussion 

Draft, 2015, PwC, s. 186 f. Se även KPMG samt Silicon Valley tax directors group, s. 154 & 205. 
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direkt tillämpliga i svensk rätt. Rapporternas ställning som soft-law intygas också av 

OECD på dess hemsida: 
”[the] recommendations are not legally binding, but practice accords them great moral force as 

representing the political will of Member countries and there is an expectation that the Member 

countries will do the utmost to fully implement a Recommendation.”  

 

RegR uttryckte emellertid i RÅ 1991 ref. 107 att Guidelines kan tjäna som vägledning 

vid tillämpningen av den svenska korrigeringsregeln så länge dessa riktlinjer inte går 

utöver vad som följer av 14 kap. 19–20 §§ IL och i övrigt är förenlig med svensk skat-

telagstiftning. Till exempel vad gäller bevisbördans placering och andra beviskrav.153  

 

Hultqvist och Wiman påpekar att riktlinjerna som presenteras i BEPS kan vara svårför-

enliga med svensk skatterätt.154 Riktlinjernas tillämplighet vid vägledning av internpris-

sättning beror, som sagt, på huruvida riktlinjerna faller inom ramen för den svenska 

korrigeringsregeln och svensk skattelagstiftning i övrigt. Om de anses falla inom ramen 

för korrigeringsregeln och övrig svensk skattelagstiftning behöver riktlinjerna inte in-

förlivas i svensk rätt, utan kan tillämpas i princip omgående. Faller riktlinjerna utanför 

ramen för korrigeringsregeln eller övrig svensk skattelagstiftning krävs det således att 

riktlinjerna införlivas i svensk rätt innan de kan tillämpas.155 

 

Enligt 14 kap. 19 § IL åligger det Skatteverket att bevisa att en kontrollerad transaktion 

inte har prissatts i enlighet med armlängdsprincipen. I och med att BEPS öppnar för en 

möjlighet för skattemyndigheter att använda sig av s.k. presumtiva bevis innebär det att 

bevisbördan läggs över på den skattskyldige att bevisa att internprissättningen har skett 

i enlighet med armlängdsprincipen. Författaren finner det därför svårt att se att Skatte-

verkets eventuella användning av presumtiva bevis är förenlig svensk gällande rätt. Om 

det ska vara möjligt för Skatteverket att använda sig av presumtiva bevis måste riktlin-

jerna, enligt författarens mening, beträffande HTVI och användandet av presumtiva be-

vis först införlivas i svensk lagstiftning. 

                                                
153 Se avsnitt 4.1.1.1 ovan samt Hultqvist, Wiman, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, Svensk 

Skattetidning, 2015, s. 321 f. 
154 Hultqvist, Wiman, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, Svensk Skattetidning, 2015, s. 322. 
155 Se Hultqvist, Wiman, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, Svensk Skattetidning, 2015, s. 

323. 



 44 

Beträffande riktlinjernas retroaktiva tillämpning anser författaren att en sådan tillämp-

ning inte är möjlig. OECD beskriver bestämmelserna i BEPS som ”ändringar”156 till 

existerande bestämmelser. Skillnaderna mellan Guidelines och BEPS Action 8 är därtill 

tydligt märkbara. Utifrån en analys av BEPS Action 8:s materiella innehåll är författa-

ren av den uppfattningen att flertalet av BEPS Action 8:s riktlinjer är att betraktas som 

nya. Det vore högst anmärkningsvärt om de nya bestämmelserna kan tillämpas retro-

aktivt då det dessutom råder osäkerhet kring huruvida bestämmelserna behöver införli-

vas i svensk skattelagstiftning eller ej. Sammantaget talar det, enligt författarens me-

ning, för att bestämmelser inte bör kunna tillämpas retroaktivt.157 

 

Hur kan riktlinjerna beträffande hard-to-value intangibles och användningen av pre-

sumtiva bevis införlivas i gällande svensk internationell skatterätt? Som tidigare fram-

hållits, blir OECD:s rapporter inte per automatik gällande i svensk skatterätt. Riktlin-

jerna är belastade med det ofrånkomliga kravet att de måste falla inom tolkningsutrym-

met som korrigeringsregeln och övrig svensk skatterätt stipulerar. Författarens uppfatt-

ning är att riktlinjerna om hard-to-value intangibles och användandet av presumtiva 

bevis inte faller inom det nämnda tolkningsutrymmet och kräver således ett införli-

vande i svensk rätt för att kunna tillämpas.  

 

Det torde finnas ett antal olika sätt att införliva riktlinjerna i gällande svensk skatterätt. 

OECD har i en annan åtgärdspunkt158 i BEPS utvecklat ett multilateralt avtal vari de 

medlemsstater som ämnar tillämpa BEPS riktlinjer kan underteckna. Syftet med det 

nya multilaterala avtalet är att direkt ändra innehållet i redan existerande skatteavtal. 

Stat som är part i exempelvis ett befintligt dubbelbeskattningsavtal kan emellertid inte 

tillämpa BEPS nya bestämmelser utan att samtliga parter i det aktuella dubbelbeskatt-

ningsavtalet har undertecknat det nya multilaterala avtalet. Om Sverige ansluter sig till 

det nya multilaterala avtalet och har för avsikt att tillämpa BEPS nya bestämmelser i 

det dubbelbeskattningsavtal som har upprättats mellan Sverige och Australien krävs det 

att Australien också har undertecknat det nya multilaterala avtalet. Eftersom Sverige 

                                                
156 OECD använder termen “revisions”.  
157 Se också Dahlberg, Internationell beskattning, s. 255. 
158 Se Base Erosion and Profit Shifting Action 15, Multilateral Instrument. 
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använder sig av ett dualistiskt system159 måste emellertid det nya multilaterala avtalet 

först godkännas av riksdagen och sedan införlivas i svensk lag. Resultatet av det mul-

tilaterala avtalet beror sålunda, till stor del, på hur många stater som väljer att ansluta 

sig till det.160 

 

Ett annat alternativ kan vara att kodifiera de bestämmelser som anses falla utanför ra-

men för korrigeringsregeln och övrig svensk skatterätt i lag. Ett exempel kan vara att 

införa ett nytt kapitel i inkomstskattelagen. I det aktuella kapitlet kan man införa de 

bestämmelser som stipuleras i exempelvis BEPS Action 8 beträffande hard-to-value 

intangibles och presumtiva bevis. I det nya kapitlet kan man hänvisa till korrigerings-

regeln i 14 kap. 19 § IL, alternativt omvänt, och att de nya bestämmelserna ska beaktas 

vid tillämpningen av korrigeringsregeln.   

                                                
159 Se avsnitt 3.1 ovan. 
160 Se Hultqvist, Wiman, BEPS – Implementering i svensk skatterätt, Svensk Skattetidning, 2015, s. 

323. 
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