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INLEDNING 

1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

EG-rätten har hitintills haft ett begränsat inflytande på den direkta beskattningen i 

respektive medlemsstat i den europeiska unionen och skatteområdet har varit tämligen fritt 

från regleringar trots en eftersträvad harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning på 

många andra områden. Skattepolitiken har dock i ökad utsträckning fått betydelse för 

uppnåendet av gemenskapens mål. Många anser att det är nödvändigt med en 

harmonisering av den direkta beskattningen för att utvecklingen inom unionen skall kunna 

fortlöpa och för att målet om en harmoniserad inre marknad skall kunna uppnås. Detta mål 

skulle enligt flera experter lättare kunna uppnås med ett gemensamt och förenklat system 

för beskattningen av företagskonstellationer och därmed underlätta för företag som har 

dotterbolag eller fasta driftsställen i mer än ett land, så kallade gränsöverskridande företag. 

Företagen har idag på grund av olika skäl incitament till att utnyttja olikheterna i de 

nationella skattesystemen genom exempelvis internprissättning. Detta kan hota de 

nationella skatteintäkterna och därför finns ett behov av en internprissättningsjuridik. 

Som ett led i utvecklingen och skapandet av en inre marknad har en ny juridisk person 

skapats, Societas Europea, även kallat europabolag.1 Efter att i mer än trettio år ha försökt 

komma överens om utformningen av en stadga för europabolag, har medlemsstaterna nu 

lyckats. Frågan om beskattningen av denna juridiska person har dock varit svårlöst 

eftersom många olika intressen skall tas tillvara. För att överhuvudtaget kunna få igenom 

förordningen om ett europabolag har rådet nu valt att tills vidare inte skapa ett gemensamt 

system för enhetlig beskattning av europabolagen. I och med antagandet av den nya 

förordningen kan dock beskattningen av europeiska företagskonstellationer stå inför stora 

förändringar inom den närmaste framtiden. I och med uppkomsten av den juridiska 

personen europabolag, har behovet av en ökad harmonisering av företagsbeskattningen än 

mer synliggjorts. Som en följd av detta förs diskussioner huruvida det är möjligt att uppnå 

en harmoniserad direkt beskattning och i så fall på vilket sätt en sådan skulle kunna uppnås. 

Ett av de förslag som är följden av denna diskussion är Lodin och Gammie’s förslag om 

                                                 

1 Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2002 om stadga för europabolag 
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INLEDNING 

hemlandsbeskattning för europeiska koncerner2, som är baserat på analyser och 

diskussioner i ”the Stockholm Group”3. 

 

1.2 Problemformulering 

På vilka sätt kan förslaget om hemlandsbeskattning för europeiska koncerner förändra 

problematiken kring och förutsättningarna för skattedriven internprissättning jämfört med 

dagens skattemässiga situation? Denna huvudfråga kan delas upp i tre delfrågor; 

• Hur kan förslaget förändra incitamentsstrukturen för internprissättning för företagen? 

• Hur förändrar förslaget förutsättningarna för att genomföra skattedriven 

internprissättning? 

• På vilket sätt kommer och bör behovsbilden av reglering av internprissättning att 

förskjutas vid ett antagande av förslaget? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att försöka visa vilken betydelse internprissättning har idag 

och vilken betydelse den kan tänkas få i ett harmoniserat skattesystem baserat på förslaget 

om hemlandsbeskattning för europeiska koncerner. Detta kommer att ske genom att 

försöka identifiera de incitament som ligger till grund för ett företag att använda sig av 

internprissättning i syfte att minska skatten. Vidare skall jag genom en jämförelse och 

analys av dagens situation och den situation som kan bli verklighet om förslaget antas, 

försöka urskilja de förändrade förutsättningar för internprissättning som kan bli följden av 

förslaget. Slutligen kommer jag att undersöka huruvida förslaget gör någon skillnad i vilken 

rättslig reglering som ligger till grund för bedömningen av internprissättning. 

 

                                                 

2 Gammie & Lodin: Home State taxation, Tax Treaty Aspects, IBFD Research Department, 2001 
3 The Stockholm Group består av Sven-Olof Lodin, Robert Baconnier, Malcolm Gammie, Hugh Ault, Albert 
Rädler, Ad der Kinderen, Jim Hausman samt David Tillinghast. De har träffats regelbundet sedan 1993 och 
diskuterat de problem som finns inom företagsbeskattningen, både internationella och europeiska problem. 
Förslaget är baserat på gruppens diskussioner och analyser men har utarbetats av Gammie och Lodin. 
Förslaget är en vidareutveckling av de tankar som tidigare presenterats av gruppen och omfattar 104 sidor. 
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INLEDNING 

1.4 Metod och disposition 

För att kunna uppfylla syftet för denna uppsats har jag valt att använda olika metoder. 

Uppsatsen innehåller såväl deskriptiva och utredande delar som vissa egna underbyggda 

och motiverade ställningstaganden. Nedan kommer en redogörelse för uppsatsens 

uppbyggnad och en beskrivning av de valda metoderna att göras. 

Uppsatsens utformning är tänkt att fortlöpande bygga upp de förutsättningar som är 

nödvändiga för att läsaren senare skall kunna ta till sig den analys som har sin utgångspunkt 

i uppsatsens första del. Eftersom uppsatsens område är omfattande och komplicerat krävs 

det en kunskapsbas inom de olika relevanta delområdena för att kunna förstå analysens 

relevans. Kapitel två och tre är därför främst deskriptiva i sin framställning och ger en bild 

av gällande rätt på det skatterättsliga området. Kapitlen beskriver även de övergripande 

problem som finns inom beskattningen på europeisk nivå. Vid utarbetandet av dessa 

kapitel har framförallt doktrin och lagtext tjänat som grund. 

Uppsatsens fjärde kapitel beskriver ett av de områden som skapar stora problem i dagens 

system, nämligen internprissättning. Genom att identifiera de problem som uppkommer på 

området och de incitament som finns för företag att använda sig av internprissättning, läggs 

grunden för en djupgående analys av dessa problem i ljuset av hemlandsbeskattning i den 

senare delen av uppsatsen. Metoden för att komma fram till dessa problem och incitament 

ligger främst på en undersökande, deskriptiv nivå, där jag utgår från regler och doktrin. 

I kapitel fem utreder jag huruvida det finns förutsättningar för en fortsatt utveckling inom 

Europa på det skatterättsliga området. Syftet med denna beskrivning och utredning är att 

undersöka om Europa är redo för en viss harmonisering på detta område och därigenom 

försöka bringa klarhet i om det finns någon framtid för förslaget om hemlandsbeskattning 

för europeiska koncerner. 

Mot bakgrund av de inledande kapitlen som visar på behovet av en viss samordning av 

skatterätten inom Europa, beskrivs i kapitel sex det förslag som har utarbetats om 

hemlandsbeskattning för europeiska koncerner. Eftersom detta förslag är mycket sparsamt 

behandlat i doktrinen bygger kapitlet, och därmed även analysen, främst på det 

ursprungliga förslaget.4 

                                                 

4 Gammie & Lodin: Home State taxation 
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Målsättningen för kapitel sju har varit att finna några centrala faktorer som kan påverka 

betydelsen av, och incitamenten för, skattedriven internprissättning hos multinationella 

företag. Analysen har således dels bestått i att identifiera dessa faktorer och dels i att 

undersöka hur dessa skulle kunna påverkas av förslaget om hemlandsbeskattning för att se 

om de istället kan åstadkomma nya grunder för skatteplanering genom internprissättning. 

Metoden som har använts för detta kapitel är främst av utredande karaktär men löpande i 

detta kapitel finner läsaren även prognosticerande inslag. 

Karaktäristiskt för denna uppsats är att resultatet av de utredande delarna fortlöpande bör 

sättas i sitt sammanhang inom ett företag. Endast genom detta förfarande kan man få fram 

en sannolik bild av vad som skulle bli resultatet för internprissättningens betydelse vid 

antagandet av förslaget om hemlandsbeskattning för europeiska företag. Uppsatsen kan 

endast beskriva sannolika konsekvenser av detta förslag men för att få en rättvisande bild 

krävs även att alla de faktorer som ett företag i realiteten har att ta hänsyn till, tas med i 

beräkningen. Min förhoppning är ändå att läsaren skall få en bild av vad som kan bli 

verklighet i och med ett antagande av förslaget. 

 

1.5 Avgränsningar och definitioner 

I denna uppsats kommer endast beskattningsfrågor som rör direkt beskattning av företag 

att behandlas. Alla andra skattefrågor lämnas utanför detta arbete. Vidare kommer inte 

någon djupare beskrivning av prissättningsmekanismen i samband med behandlingen av 

internprissättning att göras. Istället kommer uppsatsen att fokuseras på relevansen av 

skattedriven internprissättning. 

Ämnet för denna uppsats är starkt kopplat till politiska förutsättningar. Eftersom dessa 

förutsättningar ofta är föränderliga och svåra att förutse så kommer politiska aspekter 

endast att beröras ytligt. Skälet till att aspekten överhuvudtaget kommer att beröras är för 

att läsaren skall förstå att det finns en stark koppling mellan utvecklingen på uppsatsens 

område och politiken. 

Ramen för denna uppsats rymmer en mängd frågor. Tyvärr tillåter varken den tid eller det 

utrymme som står till förfogande för denna uppsats att en heltäckande utredning görs. 

Eftersom förslaget endast är ett utkast för hur en hemlandsbeskattning för europeiska 

koncerner skulle kunna se ut så leder förslaget i sig till naturliga avgränsningar. I de 

avseenden som förslaget lämnar frågor öppna för dem som senare antar förslaget att ta 
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ställning till, så kommer inte heller denna uppsats att fokusera på dessa frågor. Mot 

bakgrund av förslagets utformning kommer uppsatsen att ställa heleuropeiska företag i 

centrum eftersom denna vinkling förmodligen är av störst intresse för de företag som finns 

i vår närmaste omvärld, det vill säga främst svenska företag. Eftersom jag strävar efter en 

fokusering på heleuropeiska företag så kommer jag endast i undantagsfall att ta i 

diskussionen rörande de fall där det finns blandade koncerner eller då delar av en koncern 

inte ingår i förslaget eller finns inom den europeiska unionen. På grund av samma skäl 

kommer fasta driftställen inte att få någon framträdande roll utan istället kommer 

uppsatsen koncentreras kring koncernbegreppet i form av moder- och dotterbolag. 

Inte heller kommer någon utredning om dubbelbeskattningsavtalens inverkan på problemet 

att göras. Istället har jag hanterat problemet utifrån den interna rätten för förslaget. 

Uppsatsen behandlar direkt beskattning för företag. Om inget annat uttryckligen nämns när 

termen företag används, så används termen i betydelsen aktiebolag eller motsvarande. 

Beskattningen av övriga associationsformer som förekommer inom den europeiska 

unionen har lämnats utanför uppsatsen eftersom dessa associationer inte är lika ofta 

förekommande vid gränsöverskridande verksamhet och således inte har samma betydande 

roll. 

Med termen koncern avses i denna uppsats två eller flera företag som har ett starkt 

ägarsamband. Någon närmare definition kommer inte att göras eftersom termen koncern 

måste definieras utifrån olika lagregler i olika situationer. För denna framställning är det 

dock tillräcklig information att veta vad som sägs först i stycket. 
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DAGENS SKATTEMÄSSIGA SITUATION 

2 Dagens skattemässiga situation 

2.1 Kapitlets syfte 

Kapitlet syftar till att ge läsaren en djupare inblick i hur dagens skattemässiga situation för 

gränsöverskridande europeiska företag ser ut och vari problemen i den nuvarande 

skattesituationen för dessa kan finnas. Detta kommer att ske genom en grundläggande 

genomgång av de EG-rättsliga regler som finns för att vidta åtgärder på beskattningens 

område. Syftet är att undersöka huruvida det överhuvudtaget är möjligt att skapa en 

gemensam rättslig grund för beskattning med utgångspunkt i dagens lagstiftning. Som jag 

redan har nämnt så kommer endast möjligheten till ny lagstiftning på den direkta 

beskattningens område att diskuteras.5 Den indirekta beskattningen lämnas således utan 

hänsyn. 

 

2.2 Hur ser Europas skattesystem ut? 

Dagens skattesystem kräver att internationella företag tar hänsyn till femton olika 

skattesystem inom den europeiska unionen. Skatten har ofta en nära anknytning till den 

politik som är förd i respektive medlemsland. Detta får till följd att alla de skattesystem 

som finns inom unionen har olika bakgrund och således uppvisar olikheter på flera 

områden. Olikheterna beror ofta på skilda politiska värderingar på respektive område vilket 

kan ta sig uttryck i att områden ofta är sammankopplade på olika sätt genom skatten. Varje 

nationellt skattesystem bildar således en egen enhet med en egen bakgrund. Inom en snar 

framtid tillkommer dessutom ytterligare ett antal regelsystem inom unionen i och med den 

planerade utvidgningen av densamma. Efter utvidgningen kommer unionen att bestå av 

upp till 27 medlemsstater, som är mer eller mindre heterogena. Följden kan bli att det 

skapas stora problem i beslutsfattandet. 

Dagens skattemässiga situation kräver att koncerner som har dotterbolag eller fasta 

driftsställen i olika europeiska länder deklarerar i varje enskilt land. Detta kan vara en 

komplicerad, och därmed dyrbar process. Vidare kan företagen oftast endast i begränsad 

                                                 

5 Se avsnitt 1.5 
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utsträckning kvitta underskott i ett land mot överskott i ett annat6 vilket leder till ökade 

skattekostnader jämfört med de kostnader som skulle uppstått om båda företagen befunnit 

sig i samma land.7 

Dessutom kan systemet ge upphov till dubbelbeskattning i den bemärkelsen att flera 

skattesystem har regler för beskattning av samma inkomst. Detta leder till att företagen kan 

tvingas att erlägga skatt flera gånger för samma inkomst.8 

Vidare kan dagens olika skattesystem ge upphov till svårigheter för företag att 

omorganisera den europeiska verksamheten eller att köpa och sälja andra företag som 

befinner sig i andra länder. Svårigheten ligger främst i de skattekostnader som kan uppstå 

vid dessa transaktioner.9 

Dessa negativa konsekvenser av dagens skattesystem kan påverka företag att besluta sig för 

att förlägga huvudkontor eller andra viktiga organ inom ett företag till länder där de har en 

viktig marknad. Detta kan leda till att det existerande skattesystemet favoriserar större 

länder på bekostnad av mindre länder med mindre marknader och färre kunder.10 Frågan är 

om det finns någon EG-rättslig grund och/eller möjlighet för att komma tillrätta med de 

problem som uppstår till följd av att olika system används för beskattning av 

gränsöverskridande företag i Europa. 

 

2.3 EG-rättslig grund för åtgärder på skatteområdet 

Efter Sveriges inträde i den europeiska unionen får Sveriges lagar inte strida mot EG-

fördragets bestämmelser. Detta har fått till följd att en anpassning av Sveriges lagar har 

skett för att bättre överensstämma med, och bättre följa fördraget.11 Utgångspunkten för 

unionen är dock att medlemsstaterna skall ha det huvudsakliga ansvaret för lagstiftning och 

också kvarstå som suveräna stater. Unionen har endast lagstiftningsmakt på vissa områden 

                                                 

6 Det finns dock ett direktivförslag som har funnits sedan lång tid tillbaka om förlustutjämning mellan 
koncernbolag i olika medlemsländer som aldrig har antagits. Se COM(90) 595 final. 
7 Se bland annat Westberg: SN 2001 s 555, IP/01/1468 s 2 samt Bond m. fl.: Corporate Tax Harmonisation 
in Europe: A Guide to the Debate, s 3 
8 För mer exakta siffror på hur stort problemet beräknas vara, se bland annat Hall & Persson: SvSkT 1/2002 
s 70 samt RSV rapport 2002:2. 
9 Lodin & Gammie: Home State Taxation, s 9 
10 A.a. s 13 
11 Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen 
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som finns definierade i fördraget. Principen är således att medlemsstaterna själva skall 

besluta om det som inte unionen har makt att besluta om. Ett område som hitintills varit 

tämligen oreglerat på EG-rättslig nivå, är den direkta beskattningen av företag.12 

Medlemsländerna anser att detta område främst skall bli föremål för nationell lagstiftning. 

Denna inställning kan vara ett resultat av att ”suveräniteten är inte på något område så helig 

som på skatternas.”13 

Den EG-rättsliga grunden för en gemensam direkt beskattning utgår från artikel 94 i 

Amsterdamfördraget. Denna grund är dock inte särskilt stark eftersom denna artikel är den 

så kallade allmänna harmoniseringsartikeln. Artikeln kan endast användas som rättslig 

grund om en harmonisering direkt inverkar på den gemensamma marknadens upprättande 

och funktion. Denna formulering i fördraget inskränker således ytterligare användningen av 

artikeln när syftet är att harmonisera just skattefrågor. Det finns således inte någon artikel 

som specifikt reglerar rätten att harmonisera den direkta skatten. 

Vidare får enligt artikel 94 endast rättsformen direktiv användas som grund för 

harmoniseringen av området. Efter att ett direktiv har antagits blir följden att det är upp till 

medlemsstaterna att finna det system som bäst lämpar sig för dem för att sedan införliva 

direktivets innehåll i den nationella lagstiftningen. Om det är en total harmonisering av ett 

område som eftersträvas så är frågan om användningen av direktiv är det bästa 

tillvägagångssättet eftersom det då är upp till medlemsstaterna att transformera direktivet 

till nationell rätt.14 En förklaring till varför enbart artikel 94 är tillämplig på området torde 

dock återigen vara att medlemsstaterna inte är beredda att ge upp sin vetorätt och 

suveränitet.15 

                                                 

12 Det finns dock vissa direktiv som har antagits som ett led i upprättandet av en inre marknad och de berör 
delvis den direkta beskattningen. Dessa direktiv är dock inte av betydelse för besvarandet av denna uppsats 
problemformulering och lämnas därför utanför denna diskussion. Se bland annat direktiv 90/434/EEG, 
rådets direktiv av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, överföring av 
tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt direktiv 90/435/EEG, 
rådets direktiv av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag 
hemmahörande i olika medlemsstater. 
13 Mutén: SvSkT 8/2001 s 706 
14 Det kan dock tyckas förefalla tveksamt om det går att uppnå en totalharmonisering och en identisk 
tolkning av direktivet om medlemsstaterna tillåts att själva välja lämplig modell. 
15 Terra & Wattel: European Tax Law, s 12 
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När det gäller skattefrågor måste rådet vara enhälligt vid beslutsfattandet.16 Till skillnad från 

flera andra områden har inte beskattningsområdet blivit föremål för det slopade kravet på 

enhällighet från rådets sida efter Amsterdamfördragets ikraftträdande. Inte heller har  

Europaparlamentet medbeslutanderätt på området utan fungerar enbart som rådgivande 

organ i dessa frågor. Kommissionen har dock uttryckt önskemål om att beslut inom vissa 

skatteområden bör omfattas av majoritetsomröstning.17 För att klara utvidgningen torde det 

dock, enligt min mening, krävas att det införs majoritetsbeslut istället för enhällighet för att 

inte förlama beslutsprocessen på området. 

Eftersom fördraget inte innehåller någon enskild bestämmelse som specifikt reglerar direkt 

beskattning, så blir övriga delar av fördraget desto viktigare eftersom dessa innehåller vissa 

rambestämmelser. Även om inte den direkta beskattningen är särskilt reglerad så betyder 

det inte att bestämmelser avseende direkt beskattning får gå utöver de grundläggande 

rättigheterna i fördraget eftersom dessa har direkt effekt. De grundläggande rättigheterna 

inbegriper fri rörlighet för varor, tjänster, arbetstagare och kapital. Dessutom inkluderas 

etableringsfriheten och förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet i dessa 

bestämmelser.18 Flera domstolsdomar har visat att nationella skattebestämmelser till 

exempel kan utgöra hinder mot den fria rörligheten.19  

Kommissionen har uttalat att tyngdpunkten för EU:s skattepolitik skall läggas på att 

avlägsna skattehinder för de fyra friheterna.20 Dessa grundläggande friheter är stommen i 

upprättandet av den inre marknaden. Avsaknaden av en specifik bestämmelse för den 

direkta beskattningen innebär att domstolens dömande verksamhet i avlägsnandet av 

skattehinder spelar en större roll för rättsutvecklingen. Detta ökade inflytande beror på att 

det finns ett större utrymme för tolkning21 när domstolen har sin utgångspunkt i samtliga 

rambestämmelser. 

Mot bakgrund av att det råder oklarhet om hur långt den direkta beskattningen i praktiken 

kan få en enhetlig rättslig reglering och eftersom det för närvarande inte i någon större  

                                                 

16 Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, artikel 94 
17 KOM/2001/0260 punkt 4.1 
18 Ståhl & Österman: EG-skatterätt, s 15, 59-60 
19 Se exempelvis mål 270/83 avoir fiscal (1986) ECR 273 
20 KOM/2001/0260 slutlig, punkt 2.3. Denna uppsats stämmer väl överens med detta mål genom att belysa 
vissa av de problem som finns för att kunna uppnå målet. 
21 Se exempelvis mål 270/83 avoir fiscal (1986) ECR 273 samt Mutén: SvSkT 8/2001 s 709 ff 
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utsträckning finns någon harmoniserad direkt beskattning varken i form av förordningar 

eller direktiv, är det inte förvånande att det uppstår luckor mellan olika nationella system. 

Dessa luckor består exempelvis i form av olika skatteregler och skattesatser. Dessa kan ge 

företagen en grund för skatteplanering som bland annat kan ske i form av 

internprissättning. 

Ett område där unionen dock verkar för en harmonisering är det associationsrättsliga 

området. Detta har följd att rådet har antagit en förordning för europabolag. Förordningen 

kommer att beskrivas närmare i följande kapitel. 
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3 Europabolag 

3.1 Kapitlets syfte 

I detta kapitel skall i korta ordalag associationsformen europabolag eller Societas Europea 

beskrivas. Denna beskrivning är tänkt att klargöra varför det finns ett behov av att förstå de 

frågor som behandlas i denna uppsats. Dessa frågor kommer troligen att få ökad betydelse i 

och med utnyttjandet av den nya bolagsformen. 

 

3.2 Rådets förordning (EG) 2157/2001 

Förordningen (EG) 2157/2001 träder i kraft den 8 oktober 200422 och är ett led i 

förverkligandet av den inre marknaden.23  

I oktober 2001 antogs rådets förordning om en stadga för europabolag. En förordning har 

allmän giltighet och är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater 

enligt Amsterdamfördraget, artikel 249. Följden av antagandet av denna förordning 

kommer således få verkan i EU:s alla medlemsstater. Europabolaget är en ny 

associationsform som är ämnad för europeiska koncerner. Tanken på en europeisk 

bolagsform är dock inte ny utan den har diskuterats ända sedan 1970. Det tog alltså 

medlemsstaterna mer än trettio år att enas om en förordning.24 Med tanke på att idén om 

ett europabolag aldrig har givits upp så torde det tyda på att det finns ett behov av en sådan 

bolagsform. Genomslagskraften av denna förordning kommer således förmodligen att bli 

stor. 

Europabolaget är ett europeiskt publikt aktiebolag och kan endast bildas av redan 

existerande aktiebolag.25 Ett europabolag kan bildas på fyra olika sätt; genom fusion av 

bolag i minst två olika EU-länder; genom att bolag i olika EU-länder bildar ett gemensamt 

holdingbolag; genom att bolag i olika EU-länder bildar ett gemensamt dotterbolag eller 

genom ombildning av ett redan existerande bolag i ett medlemsland med dotterbolag i 

                                                 

22 Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2002 om stadga för europabolag, artikel 70 
23 http://www2.riksdagen.se/Internet/Eusvar.nsf 
24 http://www2.riksdagen.se/Internet/Eusvar.nsf 
25 Rådets förordning (EG) nr 2157/2001, artikel 1-2 
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minst ett annat medlemsland.26 Bildandet av ett europabolag skall ske inom gemenskapens 

territorium.27 Det uppstår dock frågor kring bildandet av ett europabolag när det 

exempelvis gäller bolag som inte har sitt huvudkontor i gemenskapen. Huvudregeln säger 

att bildandet skall ske inom gemenskapens territorium men detta innebär att även bolag 

som inte har sitt huvudkontor inom gemenskapen kan delta i bildandet av ett europabolag 

om det finns tillräcklig anknytning till någon medlemsstat.28 

Även om förfarandet för bildandet av ett europabolag är klart uttryckt i förordningen så 

kan det uppstå oklarhet om vilka regler som gäller för ett europabolag vilket beskrivs i 

följande avsnitt. 

 

3.3 Reglering av europabolag 

Syftet med ett europabolag är att det skall finnas en gemensam bolagsform som styrs av 

gemenskapsregler. Detta leder till att det genom denna bolagsform skapas en neutral form 

för samarbete, fusioner och koncernbildning över gränserna.29 Bolaget skall således inte 

behöva rätta sig efter olika nationella regelkomplex, beroende på var de olika bolagen inom 

koncernen befinner sig geografiskt. Dock kommer europabolaget inte att påverka 

användningen av redan existerande nationella bolagsformer utan europabolaget kommer 

istället att finnas som ett komplement till dessa.30 Vidare kommer europabolaget att kunna 

äga dotterbolag som inte är belägna inom unionen. Dotterbolagen torde även 

fortsättningsvis regleras av nationella regler om inte dess regler tillåter något annat. 

Att europabolagen helt skall regleras av gemenskapsregler och inte skall behöva rätta sig 

efter olika nationella regler är dock en sanning med modifikation. En av de största 

stötestenarna vid utarbetandet av förordningen var nämligen hur beskattningen av ett 

europabolag skulle lösas. Sverige är en av de stater som hela tiden har varit helt emot 

gemensamma skatteregler för europabolagen.31 Tills vidare har därför beskattningsfrågan 

helt lyfts ut från förslaget och istället kommer de nationella regler där bolaget har sitt säte, 

                                                 

26 Rådets förordning (EG) nr 2157/2001, artikel 2 
27 Rådets förordning (EG) nr 2157/2001, artikel 1 
28 Rådets förordning (EG) nr 2157/2001, skäl 23 
29 Bernitz & Kjellgren: Europarättens grunder, s 283 
30 http://www2.riksdagen.se/Internet/Eusvar.nsf 
31 Ministerråds-promemoria 2001/2002:01 
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att gälla.32 Dock kan nämnas att Europaparlamentet vill att beskattningen av europabolagen 

skall lösas på sikt.33 Följden av att skattereglerna har lyfts ut från förslaget blir att 

bolagsformen kommer ha gemensamma bolagsrättsliga regler men olika nationella 

skattesystem i varje land som europabolaget har ett företag. 

Det är mot denna bakgrund, en ny framväxande form för europeiska koncerner, som 

behovet av att förstå problematiken kring den gränsöverskridande företagsbeskattningen i 

Europa blir ännu större. Ett av problemen inom den gränsöverskridande 

företagsbeskattningen i Europa är på vilket sätt internprissättning skall behandlas. Dessa 

frågor tas upp i nästa kapitel. 

 

                                                 

32 Rådets förordning (EG) nr 2157/2001, artikel 9 
33 Ministerråds-promemoria 2001/2002:01 
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4 Internprissättningens problematik 

4.1 Kapitlets syfte och avgränsningar 

Kapitlets syfte är att beskriva vad internprissättning är för något och varför denna 

företeelse har betydelse. Vidare skall läsaren förstå varför dagens olikheter i de nationella 

skattesystemen skapar förutsättningar för internprissättning. I kapitlet kommer 

huvudsakligen relevansen av internprissättning för skattesyften att behandlas och någon 

djupare beskrivning av prissättningsmekanismen och de frågor som förknippas med denna 

kommer inte att göras. 

 

4.2 Vad är internprissättning 

En fråga av stor betydelse inom skatterätten är vilket pris varor och tjänster skall och får 

ha, när dessa köps och säljs mellan företag inom samma koncern. Denna problematik kallas 

internprissättning. Problemet består i att ett företags inkomst ligger till grund för 

beskattningen av detsamma och den vinst ett företag vill göra kan således i viss mån 

regleras genom att sätta höga eller låga priser till ett företag inom koncernen. Genom att 

sätta höga priser kan ett säljande företag öka sin vinst eller undvika ett underskott och det 

köpande företaget kan överföra en del av sin vinst för att undvika skatt på denna del. Ett 

annat scenario är att läget givetvis även kan vara det omvända, att ett företag som går bra 

väljer att sälja till ett lågt pris för att minska sin vinst och istället hjälpa ett företag som går 

sämre. Det föreligger således en risk för under- eller överprissättning, vilket innebär att 

priset skiljer sig från vad som är tillåtet. På detta sätt kan en koncern således flytta 

inkomster mellan sig för att utjämna resultaten hos företagen och därigenom minska den 

sammanlagda skatten i koncernen. Genom att minska skatten för ett eller flera av de i 

koncernen ingående företagen kan således hela koncernen tjäna på arrangemanget. Även 

om dessa exempel är grundläggande så ger de en bas för att förstå hur internprissättning 

kan ge företagen incitament för skatteplanering. 

I detta sammanhang måste läsaren dock komma ihåg att alla företag är olika och har olika 

förutsättningar. Det är inte självklart att alla företag passar in på de ovan beskrivna 

situationerna utan varje företag har sina egna skäl att agera på ett visst sätt. Till exempel har 
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olika moderbolag olika relationer till sina dotterbolag. Vissa moderbolag är mycket bundna 

till dotterbolagen och tvärtom, medan bolag inom andra koncerner kan agera som närmast 

autonoma företag trots att de ingår i samma koncern. 

Ekonomiskt sett har internprissättningen en mycket stor betydelse och förutses också få en 

ökad betydelse.34 Idag sker över 60% av den internationella handeln inom företag där 

verksamheten är uppdelad på två eller flera länder, så kallade multinationella företag,35 och 

således blir företeelsen mycket viktig både för företag som skattebetalare, och för staten 

som skatteindrivare. Det blir därför betydelsefullt att undersöka varför internprissättning 

uppkommer. 

 

4.3 Varför uppkommer internprissättning? 

Internprissättning uppkommer vid varje koncernintern transaktion eftersom varje 

transaktion måste ha ett pris. OECD påpekar att användningen av termen 

internprissättning skall vara neutral och att termen inte skall förknippas med skatteflykt 

eller bedrägeri.36 Dock är det en annan sak att internprissättning kan användas för just dessa 

ändamål men utgångspunkten är att internprissättning inte huvudsakligen sker av denna 

anledning. 

Internprissättning kan ske med diverse olika incitament som bakgrund. Bland annat kan 

prissättningen ske i syfte att fördela resurser effektivare mellan olika enheter i företaget och 

således användas som ett styrinstrument. Den kan dessutom vara en funktionell 

nödvändighet beroende på hur företaget har organiserats.37 Det finns dessutom ytterligare 

en mängd incitament för en viss internprissättning. Många är specifika för respektive 

företag men flera av dessa är enbart av rent företagsekonomisk betydelse och kommer 

därför inte att behandlas närmare i denna uppsats.38 

Dessutom är de bakgrundsfakta som tas upp i kapitel 2 orsaker till att en planerad 

internprissättning sker. Företagen kan till viss del kompensera den förlust som uppstår i 

                                                 

34 Hall & Persson: SvSkT 1/2002 s 70 
35 Harmaekers: Taxation vis-s-vis international relations and the use of new technologies, s 2 
36 A.a. s 4 
37 Lantz: Internprissättning med effektiva incitament, s 11 
38 För vidare studier se dock bland annat Lantz: Internprissättning med effektiva incitament, samt Arvidsson: 
Internprissättning. 
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och med den gränsöverskridande verksamheten genom en planerad internprissättning. Det 

blir då av vikt att undersöka vilka regler som styr internprissättning. 

 

4.4 Reglering av internprissättning 

Den grundläggande regeln för internprissättning är den så kallade armlängdsprincipen39 

eftersom den har internationell acceptans.40 Denna princip innebär att företag som ingår i 

samma koncern skall, för skattesyften, behandlas på samma sätt som om de var separata 

enheter. Detta innebär alltså att priset för en koncernintern transaktion skall beräknas på 

samma sätt som för en transaktion med ett företag som inte ingår i koncernen.41 

I många länder har problemet med internprissättning lösts genom regler som innebär att ett 

företags skattepliktiga inkomst kan justeras upp om den skattegrundande inkomsten varit 

för liten på grund av villkoren för ett köp mellan närstående företag jämfört med de villkor 

som skulle ha gällt om företagen varit oberoende. Länderna använder således en form av 

armlängdsprincip. Dock är det inte alltid samma regler som gäller i alla länder och detta får 

till följd att internprissättning har stor betydelse för internationella företag när de måste 

handskas med olika tillämpningar av samma regel.42 Vid de fall det råder diskrepans mellan 

olika regelkomplex skapas det ofta mellanrum som kan öppna legala vägar för företag att 

sätta de priser som bäst lämpar sig för det enskilda företaget. 

Det kan tyckas att principen att behandla ett företag som om det inte ingår i koncernen, går 

emot det huvudsakliga målet med att vara en koncern, nämligen att man skall kunna agera 

som en enhet.43 Dock bör läsaren komma ihåg att det är enbart för skattesyften som 

inkomsten justeras vilket innebär att exempelvis ett företag som går bra ändå tjänar på att 

sälja till ett lågt pris till ett företag som går dåligt eftersom detta företag inte har betalat mer 

än det låga priset. Detta innebär att likviditeten för det köpande företaget förbättras jämfört  

                                                 

39 Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, OECD 1995 
40 Harmaekers: Taxation vis-s-vis international relations and the use of new technologies, s 4 
41 I svensk lagstiftning finns reglerna rörande underprisöverlåtelser i 23 kap Inkomstskattelagen. Dessa säger 
att undantag från uttagsbeskattning kan göras. Problematiken kring uttagsbeskattning och 
underprisöverlåtelser enligt svensk lagstiftning lämnas utanför denna uppsats. 
42 Ståhl & Österman: EG-skatterätt, s. 259 
43 Radaelli: Creating the International Tax Order: Transfer Pricing and the Search for Coordination in 
International Tax Policy, s. 3-4 
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med vad som skulle varit fallet om ett normalt köp hade gjorts och det säljande företaget 

tjänar på upplägget eftersom koncernens totala resultat förbättras. Vid den beskrivna 

situationen har dock ingen hänsyn tagits till de bolagsrättsliga regler som finns. Det kan 

således tänkas att förfarandet inte skulle tillåtas enligt de bolagsrättsliga reglerna. 

Mot bakgrund av vad som tagits upp i detta avsnitt får det betydelse för företagen hur 

armlängdsprincipen tillämpas. 

 

4.5 Tillämpning av armlängdsprincipen 

Som redan nämnts så skiljer sig tillämpningen av armlängdsprincipen åt mellan olika länder. 

Även på detta område så spelar andra förutsättningar en roll för utformandet av 

lagstiftningen på området.44 För att kunna se resultatet av tillämpningen av 

armlängdsprincipen i en viss stat så måste en helhetsbedömning göras som jämför den 

totala bilden av alla regler. 

Det finns flera problem vid tillämpningen av armlängdsprincipen. Det största problemet 

torde vara att det i praktiken är svårt att hitta bra och rätt referensmaterial för 

utgångspunkten om vad som är marknadspriset på en vara eller tjänst. Det kan tänkas att 

den produkt eller service som ett företag erbjuder är mycket specifik och att företaget 

dessutom bara handlar med produkten eller tjänsten mellan företag inom koncernen. Det 

blir då mycket svårt att fastställa vilket pris som skall råda om det inte finns en extern 

marknad för den och därmed inte heller något marknadspris för produkten eller tjänsten. 

Vidare använder sig vissa skattemyndigheter av de internpriser som andra skattebetalare har 

uppgivit, som utgångspunkt för vad som är det rätta priset utan att avslöja vilken 

referenskälla som de har använt. Ett annat stort problem är den administrativa börda som 

blir resultatet av komplicerade regler och ett stort antal regelkomplex att rätta sig efter. 

Detta problem uppkommer både för företag och skattemyndigheter. Dessutom är det av 

stor vikt för staten att hålla sig à jour på området eftersom den kan förlora stora intäkter på 

att inte ha kunskap om området när andra stater har det. Följden kan då bli att de stater 

som besitter kunskapen får skatteintäkterna. Vidare råder det inte samstämmighet om 

                                                 

44 Jämför med kapitel 2.2 om bakgrund till olika skattesystem. 
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vilken metod som de olika nationella skattemyndigheterna bör använda för att kontrollera 

internpriserna.45 

Man skulle kunna lösa en del av denna problematik genom att utveckla en gemensam 

ståndpunkt för hur OECD:s armlängdsprincip skall tillämpas. Det finns idag en konvention 

om skiljedom vid internprissättningstvister46 men denna tycks vara ett uddlöst vapen för att 

lösa dispyter om internprissättning. Konventionen innehåller inte några bestämmelser om 

vad som är tillåtna eller otillåtna internpriser utan innehåller endast materiella regler för vad 

som skall ske om en tvist uppstått. Det finns flera exempel på tvister mellan 

skattemyndigheter i olika länder, om vad som skall betraktas som korrekt internprissättning 

och hur dubbelbeskattning skall lösas, som har tagit upp till fem år att lösa.47 

Det finns huvudsakligen två mål med att ha en internationellt gemensam metod för att 

behandla internprissättning. Dels är målet att undvika internationell dubbelbeskattning och 

dels att begränsa antalet transaktioner mellan företag som sker av skatteflyktsskäl.48 En 

internationell dubbelbeskattning kan uppkomma om en uppjustering sker i ett land men en 

motsvarande nedjustering av inkomsten inte företas i det land varifrån inkomsten förflyttas. 

Många länder har upprättat så kallade dubbelbeskattningsavtal mellan sig för att undvika 

denna typ av problem. Det är dock ofta så att det inte finns någon skyldighet för länder att 

komma överens om att en dubbelbeskattning som redan har skett skall göras ogjord.49 

Ingripanden mot en felaktig internprissättning skiljer sig drastiskt åt mellan olika länder 

internationellt sett. I exempelvis USA drabbas företagen av mycket hårda åtgärder för 

denna typ av förseelser och detta leder många gånger till att företagen inte vågar annat än 

att ta fram potentiella vinster för att slippa dessa åtgärder.50 Åtgärderna består främst i stora 

skattetillägg.51 Detta torde leda till att företagen åsamkas kostnader i ökad skatt som inte var 

nödvändig att lyfta fram vid just det givna tillfället. Även andra stater kan förlora 

skatteintäkter till följd av de hårda reglerna i USA eftersom skatten annars kunde ha tillfallit 

                                                 

45 Harmaekers: Taxation vis-s-vis international relations and the use of new technologies, s 40 ff 
46 Konvention 90/436/EEG 
47 Se exempelvis KOM/2002/0260 punkt 3.2.2 
48 Radaelli: Creating the International Tax Order: Transfer Pricing and the Search for Coordination in 
International Tax Policy, s. 5 
49 Ståhl & Österman: EG-skatterätt, s. 259. Se även vidare kapitel IV Transfer Pricing Guidelines for 
Multinational Enterprises and Tax Administrations, OECD 1995 
50 Mutén: SvSkT 8/2001 s 713 
51 Wiman: SN nr 9 1997 
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en annan stat. Dessutom borde följden bli att företagen hellre tar ut ett för högt pris för att 

inte bli beskyllda för en felaktig internprissättning.52  

 

4.6 Sammanfattning och slutsats 

Som läget är idag finns det således i huvudsak endast OECD:s riktlinjer att följa när det 

gäller internationella internprissättningsfrågor. OECD:s riktlinjer är dock, som hörs på 

namnet, inte lagstiftning utan är bara vägledande för företag och skattemyndigheter. Dock 

har OECD en beaktansvärd roll och kunskap på området och med tanke på att deras 

riktlinjer är vägledande så kan dessa ligga till grund för god redovisningssed. På så sätt kan 

riktlinjerna indirekt bli föremål för lagstiftning. De olika nationella regelsystemen kan sedan 

reglera vad som är tillåten och otillåten internprissättning, men det är således inte alltid som 

dessa regler blir likartade med andra länders. 

Den grundläggande armlängdsprincipen ger upphov till många frågetecken och kryphål för 

företagen eftersom olika stater i praktiken tillämpar principen mycket olika.53 Dessutom 

förorsakar det nuvarande systemet kostnader för stater i förlorade eller felfördelade 

skatteinkomster, samt för företagen i och med den osäkerhet som finns i systemet. En 

korrekt avräkning av transaktioner som skett mellan företagen är komplicerad och även 

osäker att göra, eftersom det är svårt att veta var en nationell skattemyndighet eller domstol 

drar gränsen för vad som är tillåtet.54 Det finns därför ett behov av att utreda huruvida det 

finns något system som kan eliminera eller underlätta dessa problem och hur detta i så fall 

kan göras på bästa sätt. Det skall vidare utredas huruvida en harmonisering av 

skattesystemen skulle kunna bidra till att lösa dessa problem. 

 

                                                 

52 I förlängningen kan det även tänkas att detta kan ha en konkurrenshämmande effekt. En vidareutveckling 
av denna idé går dock utanför uppsatsens område. 
53 Bond m. fl.: Corporate Tax Harmonisation in Europe: A Guide to the Debate, s 17 
54 Westberg: SN 2001 s 555 
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5 Harmonisering 

5.1 Kapitlets syfte 

Kapitlets syfte är att undersöka om det överhuvudtaget finns någon möjlighet att 

harmonisera de europeiska skattesystemen samt när detta i så fall kan ske. Vidare syftar 

kapitlet till att förklara hur en harmonisering skulle kunna gå till med utgångspunkt i olika 

utarbetade förslag. 

 

5.2 Inledning 

Tendensen inom Europa är att den ekonomiska integrationen fortskrider och antalet 

multinationella företag ökar. Följden av detta blir troligen att komplexiteten hos 

skatteproblemen kommer att öka än mer.55 Detta kapitel kommer att diskutera huruvida 

dessa problem går att lösa genom en harmonisering av skattesystemen. 

Det finns tankegångar kring ett harmoniserat skattesystem där internprissättning skulle få 

en underordnad betydelse jämfört med dagens situation, eller i vart fall inte samma 

utsträckning bli föremål för skatteplanering. Mot bakgrund av detta har det vuxit fram 

tankegångar på hur ett sådant system skulle kunna se ut. Det råder samstämmighet bland 

flera experter att ett harmoniserat skattesystem för den direkta företagsbeskattningen måste 

utarbetas för att företagen skall fortsätta expandera över gränserna och för att företagen 

inom Europa skall kunna fortsätta att närma sig varandra.56 En harmonisering av 

skattesystemet innebär dock en balansgång för medlemsstaterna mellan de potentiella 

vinster som skulle bli följden av en harmonisering och staternas förlorade 

självbestämmanderätt som idag finns på området. Vidare finns det uttalade önskemål även 

från näringslivets sida om ett harmoniserat eller gemensamt europeiskt skattesystem, 

särskilt för europabolagen.57  

Till en början kan frågan ställas vad den fortsatta följden av ett icke harmoniserat 

skattesystem är och kan bli. De största problemen som har identifierats med att ha flera 

                                                 

55 Sörensen: Tax coordination in the European Union: What are the issues? s 24 
56 Se exempelvis EU Corporate Tax Reform. Det är dock inte alla som är av denna uppfattning, se exempelvis 
Mattsson: SvSkT 9/99 s 744-759 
57 KOM/2001/0260 punkt 3.2.2 
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olika skattesystem är exempelvis inkomstförluster för staten, störningar i den ekonomiska 

aktiviteten, uppkomsten av administrativa, tillämpnings- och samordningskostnader.58 

Dock skall sägas att kommissionen har konstaterat att skatten endast är en av de faktorer 

som påverkar beslutet var ett företag skall etablera sig.59 Inte desto mindre drabbar detta 

naturligtvis europeiska företag hårt eftersom det ofta är naturligt för företag med hemvist i 

en europeisk stat att expandera på den europeiska marknaden först och frågan är om 

dagens system stämmer överens med den grundläggande tanken för den europeiska 

unionen. Vidare blir det uppenbart att Europa har nackdel av detta mot om en jämförelse 

med exempelvis USA eller Japan görs. Dessa länder behöver inte handskas med olika 

skattesystem och de olika nackdelar som det för med sig. Rådets mål är att unionsområdet 

skall bli världens mest dynamiska och konkurrenskraftiga marknad innan år 2010 och att ha 

olika skattesystem inom unionen kan innebära stora hinder för denna målsättning.60 Den 

uppförandekod för företagsbeskattning som antagits av rådet har dock bidragit till ett 

närmande av de olika medlemsstaternas skattesystem på EG-rättslig nivå.61 

Att det finns diskussioner kring ett harmoniserat eller gemensamt skattesystem har redan 

konstaterats. Dock behöver inte en harmonisering nödvändigtvis ske på EG-rättslig nivå. 

Även mellanstatliga avtal kan reglera samma frågor men konsekvensen blir då att det inte 

får lika stor genomslagskraft som om det skulle ha skett på EG-rättslig nivå. Nedan 

kommer ett antal tillvägagångssätt som skulle kunna leda till en harmonisering av 

skatteområdet att beskrivas. 

 

                                                 

58 Bond m. fl.: Corporate Tax Harmonisation in Europe: A Guide to the Debate, s 9 
59 IP/01/1468 s 2 
60 Även kommissionären Frits Bolkestein som är ansvarig för skattefrågor, hävdar att det måste till åtgärder 
på skatteområdet för att EU skall kunna bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska 
kunskapsbaserade ekonomi innan 2010. Se http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/whatsnew.htm 
61 Resolution av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 1 
december 1997 om en uppförandekod för företagsbeskattning. EGT C 2 1998 s 2. Se även vidare not 12. 
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5.3 Möjliga tillvägagångssätt för harmonisering av skattesystemet 

5.3.1 Harmonisering av skattebasen 

Ett sätt att samordna skattesystemen kan vara att harmonisera skattebasen. Detta skulle 

innebära en standardisering av definitionen av vad som är en beskattningsbar inkomst. De 

olika staterna skulle dock även fortsättningsvis tillämpa sina egna skattesatser.62 

Om en harmonisering av skattebasen genomförs så kommer det inte längre råda några 

tvivel om vilken inkomst som skall beskattas. Som beskrivs nedan krävs dock en 

omfattande genomgång av vad som skall betraktas som skattebas. Fördelen ligger alltså 

främst i en minskad osäkerhet för företagen. 

För att en gemensam skattebas skall ha de fördelar som eftersträvas genom ett samordnat 

skattesystem så krävs det att flera närliggande områden också omfattas av gemensamma 

definitioner. Till exempel måste det fastställas vad som är avdragsgillt, vilka inslag av 

skattemässig planering som skall vara tillåtna, vilka regler som skall gälla om inkomsterna är 

intjänade i ett annat EU-land samt vilka skatteregler som skall gälla gentemot länder 

utanför EU.63 En sådan process är komplicerad att genomföra vilket kan vara en av 

nackdelarna med att harmonisera skattebasen. 

En annan nackdel med denna metod är att även om medlemsstaterna tillämpar en 

harmoniserad skattebas, så finns det fortfarande möjligheter att undvika skatt eftersom 

staterna tillämpar olika skattesats. Detta skapar incitament att utnyttja de olikheter som 

fortfarande finns kvar i de olika systemen, vilket bland annat skulle kunna ske genom 

utnyttjandet av möjligheten till internprissättning. För att lösa dessa problem måste 

medlemsstaterna således enas om en gemensam tillämpning även av armlängdsprincipen.64 

 

5.3.2 Harmonisering av skattesatsen 

Ännu ett alternativ för hur det skulle kunna gå att skapa ett gemensamt skattesystem, är att 

tillämpa en harmoniserad skattesats i alla medlemsländer. Det finns utarbetade förslag på 

hur ett sådant system skulle kunna se ut. Ett av dessa förslag innebär att de enskilda 

                                                 

62 Bond m. fl.: Corporate Tax Harmonisation in Europe: A Guide to the Debate, s 69 
63A.a. s 69 ff 
64A.a. s 69 ff 

22 



HARMONISERING 

länderna själva får välja vilken skattesats som skall tillämpas men denna skattesats måste 

dock hålla sig inom ett visst spann.65 Att skapa en enhetlig skattesats inom EU verkar dock 

för närvarande som ett omöjligt projekt eftersom länders skattesystem ser mycket olika ut 

och varje land har olika skäl för att tillämpa just den egna skattesatsen.66 Eftersom systemen 

är komplexa så hänger skattesatsen samman med det övergripande systemet och 

skattebasen. 

En fördel med en harmonisering av skattesatsen är att denna förändring är enklare att 

genomföra än att skapa en gemensam skattebas. Dessutom skulle konkurrensen mellan 

länderna på grund av att de tillämpar olika skattesatser försvinna.67 Genom att ha en 

harmoniserad skattesats skulle många incitament för internprissättning försvinna eftersom 

en vinst som lyfts fram kommer bli beskattad med samma procentsats var den än lyfts 

fram. 

Det finns dock ett antal betänkligheter med att samordna skattesatsen utan att kombinera 

detta med andra åtgärder. Eftersom skattebasen inte samordnas med detta alternativ, så 

uppstår det ändå ett visst utrymme för skatteplanering. Genom att flytta inkomster till en 

medlemsstat där avdrag, eller andra för företaget fördelaktiga åtgärder är tillåtna, så minskar 

skattetrycket på företaget. Skattekonkurrensen mellan staterna skulle alltså kunna ta dessa 

mindre synliga vägar istället.  

 

5.3.3 Hemlandsbeskattning 

Hemlandsbeskattning innebär huvudsakligen att en koncern väljer att tillämpa det 

skattesystem som tillämpas i det land där koncernen har sitt säte. Eftersom detta alternativ 

till större del än de andra ligger till grund för denna uppsats så kommer 

hemlandsbeskattningen dock att behandlas närmare i ett eget kapitel där beskrivningen 

utgår från ett redan utarbetat förslag baserat på diskussioner inom ”the Stockholm 

Group”.68 

 

                                                 

65 Se bland annat Ruding-kommitténs förslag, 1992 
66 Se vidare avsnitt 2.2. 
67 Bond m. fl.: Corporate Tax Harmonisation in Europe: A Guide to the Debate, s 69 ff 
68 Se kapitel 6. 
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5.3.4 Övriga möjliga harmoniseringsåtgärder 

5.3.4.1 En EU-företagsinkomstskatt 

Naturligtvis finns tanken på att skapa en för alla medlemsstater gemensam företagsskatt, en 

EU-skatt som är ett helt eget system. Denna skatt skulle inte vara kopplad till någon 

medlemsstats regler. Detta skulle innebära att både skattesatsen och skattebasen blir 

densamma i alla medlemsländer. En gemensam EU-skatt skulle kunna försvaga många  

incitament för skatteplanering inom unionen som exempelvis sker genom 

skattekonkurrens. Incitamenten skulle försvinna för både företag och stater. Dock skulle 

fortfarande problemet med hur inkomster som uppstått i olika medlemsländer skall 

fördelas att kvarstå, om inte även detta problem regleras. 

Ekonomiskt är detta alternativ tilltalande eftersom kostnaderna förmodligen skulle minska 

avsevärt för både skattemyndigheter och företag. Dock är detta förslag förmodligen inte 

politiskt genomförbart inom en avsevärd framtid.69 

 

5.3.4.2 Avskaffande av den direkta företagsinkomstskatten 

Ett alternativ som skulle avlägsna alla problem som är förknippade med 

företagsbeskattning är att helt avskaffa densamma.70 Detta är dock en lösning som torde 

ligga långt fram i tiden, om den någonsin kommer att realiseras, och därför kommer det 

inte ske någon vidare utveckling av idén i denna uppsats.71 

 

5.4 Sammanfattning och slutsats 

Huruvida ett harmoniserat skattesystem kommer att bli en lösning som medlemsstaterna 

föredrar framför självbestämmanderätt på området beror naturligtvis delvis på hur mycket 

staterna har att vinna på ett harmoniserat system. Det blir således en balansgång mellan vad 

som är politiskt möjligt och vad som är de ekonomiska följderna av en harmonisering. I 

                                                 

69 Harmaekers: Taxation vis-s-vis international relations and the use of new technologies, s 48 f. 
70 Bond m. fl.: Corporate Tax Harmonisation in Europe: A Guide to the Debate, s 78 
71 Det råder delade meningar huruvida ett avskaffande av företagsskatten är möjlig eller inte. För vidare 
studier kan dock bland annat Andersson: SvSkT 8/99 s 720 ff, Mattsson: SvSkT 9/99 s 744 ff, Virin: SvSkT 
9/99 s 760 ff, Virin: SvSkT 2/2000 s 188 ff, samt Virin: SvSkT 2/2002 s 182 ff rekommenderas. 
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nuläget verkar inte de politiska förutsättningarna vara uppfyllda för att en total 

harmonisering skall kunna ske. 

De fördelar som följer av en total harmonisering är främst att kostnaderna för företagen 

inte skulle förvanskas av nationella regler, att europeiska koncerner endast skulle behöva ta 

hänsyn till ett skattesystem, att staterna inte behöver stifta invecklade 

internprissättningsregler eller regler för vad som skall betraktas som skattebas samt att 

skattekonkurrensen inom företagsbeskattningen skulle försvinna.72 Det finns beräkningar 

på hur mycket medlemsstaterna skulle tjäna på ett harmoniserat skattesystem.73 Själv är jag 

dock skeptisk till sådana uträkningar eftersom det torde vara i det närmaste omöjligt att på 

ett säkert sätt mäta de minskade kostnader hos företaget, som består i en minskad 

osäkerhet över vad som gäller och vilka transaktioner som är riktiga. 

En harmonisering av de olika europeiska skattesystemen anser jag vara oundviklig. I 

längden är det oförsvarbart att behålla olika system inom unionen som orsakar kostnader, 

särskilt om andra områden har närmat sig varandra. Den stora frågan är istället när detta 

kommer att ske och när det sedan sker, på vilket sätt det då kommer att ske. Tidpunkten 

för en harmonisering kommer med största sannolikhet att påverkas av i vilken omfattning 

som utvidgningen av unionen kommer att ske. Ju snabbare utvidgningen sker, desto 

snabbare kommer även unionen och/eller medlemsstaterna att tvingas till förändringar för 

att inte helt låsa beslutsfattandet av skattefrågor. På vilket sätt harmoniseringen kommer att 

ske kommer förmodligen att bero på medlemsstaternas benägenhet att ge upp sin vetorätt, 

och därmed suveränitet, på skatteområdet. Om vissa medlemsstater även fortsättningsvis 

håller lika hårt på att skattefrågor skall regleras på nationell nivå, däribland Sverige, kommer 

förmodligen harmoniseringen i ett första skede endast att kunna ske genom mellanstatliga 

avtal. Om sedan de flesta av Europas länder inför ett gemensamt system genom 

konventioner eller liknande, så kommer pressen på de länder som står utanför att öka. 

Följden av detta blir förmodligen att det blir ofördelaktigt att stå utanför och detta kommer 

leda till att fler stater ansluter sig till dessa avtal. Detta i sin tur öppnar så småningom vägen 

för en överstatlig reglering. En jämförelse kan göras med EMU-frågan där de idag 

utanförstående staterna kan jämföra sin situation mot EMU-ländernas och se vilka för- och 

nackdelar de har av sitt utanförskap. 

                                                 

72 Sörensen: Tax coordination in the European Union: What are the issues? s 26-27 
73 A.a. s 30 ff 
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Ytterligare en fråga är hur långt en harmonisering måste gå för att få de eftersträvade, 

fördelaktiga effekterna. Det är kanske inte nödvändigt att skapa ett helt eget skattesystem 

för europeiska koncerner för att uppnå de minskade kostnader som är målet med en 

harmonisering. Vissa alternativ har belysts i detta kapitel och ett förslag kommer att belysas 

ytterligare i följande kapitel, nämligen förslaget om hemlandsbeskattning för europeiska 

koncerner. 
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6 Förslaget om hemlandsbeskattning för 
europeiska koncerner 

6.1 Kapitlets syfte och avgränsningar 

Detta kapitel syftar till att förklara det förhållandevis detaljerade förslag som är framlagt av 

Gammie och Lodin efter diskussioner inom "the Stockholm Group" om 

hemlandsbeskattning för europeiska koncerner. Dock kommer inte förslagets alla detaljer 

att beskrivas nedan utan beskrivningen kommer att koncentreras kring de frågor som 

kommer att vara relevanta för den fortsatta diskussionen. 

 

6.2 Beskattning 

6.2.1 Var sker beskattningen? 

Förslaget innehåller ett utkast för hur ett beskattningssystem skulle kunna se ut för 

europeiska koncerner.74 Innebörden är att de nationella skatteregler som gäller i 

moderbolagets hemviststat även skall tillämpas på alla andra bolag och de fasta 

driftsställen75 som ingår i koncernen. Detta gäller både reglerna för beräkning av skattebas 

och periodisering. Förutsättningen är att de länder vari moderbolaget har dotterbolag, 

också har anslutit sig till förslaget. Förslaget bygger således på ett ömsesidigt godkännande 

av de skattesystem som de länder som har antagit förslaget tillämpar. Koncernens samlade 

inkomst skall behandlas enligt ett och samma skattesystem vid beräknandet av skattens 

storlek för att sedan delas upp på dotterbolagen i respektive medlemsstat. Respektive 

medlemsstat kan sedan tillämpa sin skattesats på den tilldelade inkomsten. Förslaget 

innebär således att alla länder som ansluter sig till detsamma erkänner varandras skattebas 

men att de även fortsättningsvis kan tillämpa den nationella skattesatsen. För företagens del  

 

                                                 

74 Det har konstaterats i avsnitt 5.2 att det finns förutsättningar för någon form av harmonisering av den 
direkta beskattningen för företag i Europa.  
75 Fortsättningsvis kommer dock uppsatsen att fokuseras på dotterbolag, se avsnitt 1.5. 
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betyder detta att de enbart behöver ta hänsyn till ett enda system vid beräkningen av den 

beskattningsbara inkomsten. 

 

Författarna till förslaget uppmärksammar att det kan vara ett alternativ att inte enbart 

tillämpa samma skattebas för hela koncernen utan att även tillämpa hemstatens skattesats 

för densamma. Dock avvisar författarna detta alternativ relativt omgående mot bakgrund 

av i huvudsak samma argument som nämnts ovan mot att införa en gemensam skattesats.76 

För att de olika staterna skall kunna godkänna övriga staters skattesystem borde det enligt 

min åsikt krävas att dessa är någorlunda lika. Annars torde även detta system inkräkta för 

mycket på ländernas suveränitet på skatteområdet om länderna skulle behöva rätta sig för 

mycket efter system som inte står i överensstämmelse med de egna tankegångarna. Det 

finns således två möjliga utfall för mottagandet av förslaget hos medlemsstaterna enligt min 

mening. Antingen kommer detta få till följd att staterna inte kan anta förslaget på grund av 

de får ge upp en för stor del av sin självbestämmanderätt, eller också kommer förslaget att 

leda till en automatiskt harmonisering av de olika nationella systemen. 

En anledning till att staterna eventuellt inte skulle kunna anta förslaget torde vara att de inte 

kan godkänna utformningen av övriga staters skattesystem. En grundläggande orsak till 

detta kan vara att när företag inom olika koncerner är verksamma i samma land kan olika 

regelsystem bli tillämpliga inom detta land om företagens moderbolag inte har säte i det 

aktuella landet. Följden av detta kan bli att efter utvidgningen kan upp till tjugosju olika 

skattesystem bli tillämpliga inom samma land. Dessa skattesystem har olika bakgrund och 

beskattningen sker enligt olika principer. För det första leder detta till att lagstiftaren får 

problem eftersom det inte kan råda konkurrensneutralitet inom ett land som tillämpar olika 

skattesystem som beskattar företagen enligt olika principer. Olika företag inom samma land 

kommer således inte att kunna behandlas enligt samma principer och hur skall lagstiftaren 

kunna försvara den uppkomna situationen att företag som har samma förutsättningar inte 

kommer att beskattas på samma sätt? 

Efter att ha beräknat den beskattningsbara inkomsten enligt ett lands skatteregler, så 

kommer sedan inkomsten att delas upp på de i koncernen ingående företagen enligt 

förslaget. Detta kommer ske genom en fördelningsformel. 

                                                 

76 Lodin & Gammie: Home State Taxation, s 50 ff. Se även avsnitt 5.4.2. 
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6.2.2 Fördelningsformel 

Vilken fördelningsformel som skall ligga till grund för beräkningen av respektive företags 

del i koncernens totala beskattningsbara inkomst är inte helt fastslaget i förslaget. 

Författarna utgår dock från att medlemsstaterna vill ha en formel som bevarar de 

skatteanspråk som länderna har idag på företagen med ledning av de aktiviteter som 

företaget har i landet. Vidare antar de att länderna vill behålla samma del av 

företagsskatteinkomsterna som idag tillfaller dem genom företagsskatten. Dessutom skall 

formeln uppfylla kraven att vara lätt att applicera i den praktiska verksamheten samt att den 

skall vara svår att manipulera.77 Författarna föreslår mot denna bakgrund att 

fördelningsmetoden för beräkningen av respektive medlemsstats del i företagets samlade 

inkomst, skall vara baserad på det av respektive företag producerade mervärdet i respektive 

medlemsland.78 Detta värde är detsamma som ligger till grund för beräkningen av 

mervärdesbeskattningen. Westberg lyfter fram att vissa justeringar måste göras för att 

mervärdessystemet skall kunna ligga till grund för beskattningen. Dessa problem skulle 

dock lösas med en ursprungslandsprincip79 för mervärdesbeskattningen.80 

Europaparlamentet har nyligen antagit ett förslag som stöder denna princip81 vilket således 

är ett steg i rätt riktning för att underlätta för antagandet av förslaget. 

Formeln skulle bli relativt lätt att applicera eftersom medlemsstaterna är väl förtrogna med 

ett mervärdessystem eftersom detta idag ligger till grund för beskattningen inom unionen. 

Det finns redan utarbetade rapporteringssystem för företagen när det gäller denna typ av 

beskattning och det skulle enligt författarna således vara välbekant för företagen att 

använda den föreslagna fördelningsformeln.82 En fördel med den förespråkade 

fördelningsmetoden är även att EG-rätten har relativt stort inflytande på 

mervärdesbeskattningen. Flera direktiv inom detta område har antagits vilket innebär att 

detta område har uppnått en hög grad av harmonisering inom unionen. Vid tillämpandet av 

                                                 

77 Lodin & Gammie: Home State Taxation, s 46 
78 A.a. s 47 
79 För en beskrivning av denna princip se Melz: Mervärdesbeskattning. 
80 Westberg: SN 2001 s 558 
81 Se Bulletin Quotidien Europe No. 8236 
82 Lodin & Gammie: Home State Taxation, s 47 f 
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denna formel har då medlemsländerna samma regler att utgå ifrån vilket förenklar 

införandet av denna fördelningsformel. 

Författarna uppmärksammar dock att det finns flera lösningar för fördelningen av 

inkomsterna än endast en fördelningen efter det tillförda mervärdet. En fördelning skulle 

även kunna ske med resultatet som grund. Dock anser författarna att denna grund inte 

skulle ge en tillräckligt säker bas för fördelning av de samlade inkomsterna.83 

Olika skattemyndigheter har påpekat att förslaget om hemlandsbeskattning skulle innebära 

stora svårigheter för myndigheterna. Förslaget innebär att en fördelningsformel måste antas 

men att det fortfarande skall vara frivilligt för företagen att tillämpa det föreslagna systemet. 

Detta innebär att skattemyndigheterna i de länder som har antagit förslaget måste ha 

kunskap om både de gamla reglerna samt de nya fördelningsreglerna. Experter hävdar att 

förslaget i detta avseende skulle skapa fler problem än det skulle lösa.84 

 

6.3 Vilka omfattas av förslaget? 

Hemlandsbeskattningen är tänkt att vara ett frivilligt alternativ till den vanliga traditionella 

beskattningen.85 Det är således upp till företagen om de vill tillämpa 

hemlandsbeskattningen eller inte.86 Eftersom systemet är tänkt att vara frivilligt blir det 

svårt att ta beslutet på EG-rättslig nivå utan förslaget måste troligen istället antas som en 

konvention eller genom något annat mellanstatligt instrument.87 Detta är även författarnas 

åsikt.88 

Det går att fundera över om frivilligheten är ett bra alternativ om utvecklingen skulle bli att 

förslaget inte kommer att antas av de stora internationella koncernerna och vad 

konsekvensen i så fall skulle bli av detta. Om mindre företag får dessa indikationer från de 

                                                 

83 Lodin & Gammie: Home State Taxation, s 46 ff 
84 Summary of the European Tax Conference 
85 Med tanke på att förslaget är frivilligt kan det vara värt att fundera över vad som händer om länder med 
förmånliga skatteregler sett ur företagens synvinkel eller stora företag väljer att inte tillämpa förslaget. 
Kommer förslaget kunna bli verklighet vid en sådan utveckling? 
86 Lodin & Gammie: Home State Taxation, s 16 
87 Se avsnitt 5.2 för att se konsekvenser av att förslaget inte antas på EG-rättslig nivå. 
88 Lodin & Gammie: Home State Taxation, s 16. Man kan dock fundera över om detta förfarande inte 
riskerar att skapa en elitgrupp inom EU. Genom att vissa stater utökar sitt samarbete kan andra stater hamna i 
bakvattnet. Detta behöver dock inte nödvändigtvis vara fel men en vidare diskussion kring dessa frågor leder 
utanför uppsatsens område. 
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större företagen kan det tyckas troligt att inte heller dessa företag då skulle välja att anta 

förslaget. I samma linje ligger tanken på vad som skulle hända om inte de stater som idag  

har en skattebas som tillåter företagen att betala en lägre skatt väljer att gå med. Det går 

naturligtvis inte att ge några säkra svar på dessa frågor och en närmare utredning lämpar sig 

inte heller för denna uppsats. 

De företag som har sitt säte i länder som inte har antagit förslaget kommer inte att kunna 

tillämpa hemlandsbeskattning. Dock blir frågan mer intressant om dessa bolag har 

dotterbolag vilket har hemvist i en stat där förslaget är antaget. Dessa företag skall enligt 

förslaget beskattas på olika sätt beroende på om det land vari moderbolaget är beläget, är 

en EU-stat eller inte. De moderbolag som är belägna utanför EU skall beskattas på samma 

sätt som idag, åtminstone inledningsvis.89 Här liksom på andra områden kan däremot icke 

diskrimineringsprincipen kräva att även de dotterbolag som har ett moderbolag som inte är 

beläget i ett land där förslaget är antaget, skall få tillämpa hemlandsbeskattning. Det skulle 

annars kunna betraktas som diskriminering på grund av nationalitet om inte dessa 

dotterbolag fick använda det föreslagna skattesystemet om de ligger i ett land som har 

antagit förslaget.90 

Eftersom förslaget grundas på frivillighet kan även länder som inte är med i den europeiska 

unionen ansluta sig till förslaget. Det finns således inga egentliga hinder mot att även dessa 

länder ansluter sig även om förslaget i första hand riktar sig till medlemmar i unionen. 

Förslaget skulle mot bakgrund av att även icke europeiska stater kan ansluta sig kunna få en 

global effekt. Dock finns det ett hinder om fördelningsformeln skall vara baserad på ett 

mervärdessystem. Som nämnts ovan91 så skulle den föreslagna formeln vara relativt lätt att 

använda för företag inom unionen eftersom dessa sedan tidigare har kännedom om 

mervärdessystemet. Detta är dock inte fallet för exempelvis USA92 vilket skulle göra det 

svårare att få acceptans för förslaget där.93 

 

                                                 

89 Lodin & Gammie: Home State Taxation, s 18 
90 A.a. s 45 
91 Se avsnitt 6.2.2. 
92 Lodin & Gammie: Home State Taxation, s 47 f 
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7 Internprissättningens betydelse i framtiden 

7.1 Inledning 

Detta kapitel syftar till att tydliggöra de skillnader som skulle uppstå om förslaget om 

hemlandsbeskattning antogs jämfört med hur dagens situation ser ut. För att göra det hela 

så tydligt som möjligt för läsaren så kommer en del upprepningar att ske av vad som är 

beskrivit ovan. Utgångspunkten kommer att bli att beskriva vissa företeelser, först i ljuset 

av dagens situation för att sedan beskriva möjliga scenarier i ljuset av hemlandsbeskattning.  

Målsättningen för detta kapitel är att finna några centrala faktorer som kan påverka 

betydelsen av, och incitamenten för, skattedriven internprissättning hos multinationella 

företag. Målsättningen är även att dessa faktorer skall vara generella, det vill säga att de skall 

spela in i varje multinationellt företags skattedrivna internprissättning. För att faktorerna 

skall kunna vara generella och ha den gemensamma nämnaren att de påverkar de 

multinationella företagens möjlighet att använda internprissättning i syfte att minska 

skatten, återfinns faktorerna främst i lagstiftning. Eftersom alla företag måste följa 

lagstiftningen är det främst i denna som man kan finna faktorer som påverkar samtliga 

företag då de inte kan avvika från lagen. Kapitlet syftar till att sedan analysera dessa faktorer 

och undersöka om de kan åstadkomma nya grunder för skatteplanering genom 

internprissätting. Som tidigare har beskrivits94 så finns det ytterligare incitament för 

företagen att ha en viss internprissättning förutom i skatteplaneringssyfte. Dessa andra 

incitament är dock i hög grad sådana som kan påverkas av företagen själva eller har 

utgångspunkt i företagens situation och kommer existera oavsett om en förändring sker på 

beskattningens område eller inte. 

De faktorer som jag har identifierat som i grund och botten är de som skulle kunna 

påverka internprissättningen är den skattebas, periodisering samt skattesats som företagen 

enligt lagstiftning skall tillämpa. Dessa tre faktorer kan sedan ha betydelse för företagen vid 

beslut som är relaterade till dessa faktorer. Dessutom finns det en hel del spörsmål att ta 

upp i samband med den fördelningsmetod som förespråkas i förslaget. Metoden blir ännu 

en faktor som kan påverka de europeiska företagens incitament till internprissättning i 

                                                 

94 Se avsnitt 4.3. 

32 



INTERNPRISSÄTTNINGENS BETYDELSE I FRAMTIDEN 

samverkan med de tre ovan nämnda faktorerna. Nedan kommer först fördelningsmetoden 

att förklaras närmare och därefter kommer de tre huvudfaktorerna att undersökas i 

kronologisk ordning efter hur de uppkommer i företagens verksamhet. I samband med 

utredningen av skattebasen, periodiseringen och skattesatsen kommer jag sedan återknyta 

till fördelningsmetoden och vilka problem som kan tänkas bli följden av denna för 

respektive område. 

För att läsaren lättare skall kunna tillgodogöra sig vad som sker under händelseförloppet så 

kommer detta kapitel ibland relatera till ett enkelt exempel på hur en koncern skulle kunna 

se ut. Detta exempel utgår från följande figur: 

 

 

D2
D1 

M
 

 

 

 

 

Figur 1 

Företaget M är moderbolag i en koncern. M är beläget i Sverige där sätet finns. M har två 

dotterbolag, D1 och D2. D1 är beläget i Frankrike och D2 i Tyskland. 

 

7.2 Fördelningsformel 

Tillämpandet av en formel för fördelning mellan företag i en koncern av dess vinster är ett 

nytt fenomen för europeiska koncerner. Fördelningen kommer förmodligen att påverka 

hur företagen ser på, och hur de använder effekterna av, fördelningen av beskattningen. 

Eftersom det inte idag tillämpas någon formel för att fördela vinster mellan företag inom 

en koncern måste en analys ske av vad som kan bli följden för internprissättningen om en 

sådan formel införs. Dock kommer analysen att ha vissa begränsningar eftersom förslaget 
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inte är särskilt väl utvecklat på detta område.95 Författarna framhåller att 

fördelningsformeln kommer att vara föremål för diskussion och i högsta grad är just ett 

förslag som kan komma att underställas förändringar av de medlemsstater som senare antar 

förslaget.96 Således kan inte någon säker analys göras eftersom förslaget lämnar många 

detaljer obehandlade på denna punkt. 

Grunden för fördelningen är, som nämnts ovan97, det mervärde som skapas i respektive 

företag. Denna grund är i princip uppbyggd på ett sätt som bäst beskrivs genom ett enkelt 

exempel. Ett företag (X) betalar 100 kronor för en vara. Denna vara bearbetas sedan av 

företaget som därefter säljer varan för 150 kronor. 

 

   100 kronor   150 kronor 
X

 

Figur 2 

Mervärdesskatten beräknas på beloppet 150 kronor. Dock får företaget göra avdrag för den 

mervärdesskatt som det redan har erlagt och således kommer skatt i praktiken endast att 

betalas på det mervärde som företaget har tillfört varan.98 Mellanskillnaden mellan det pris 

som företaget har betalat och det pris för vilket företaget sedan säljer varan måste motsvara 

de kostnader som företaget har haft för att öka värdet på varan. Om företaget inte 

inkluderar dessa kostnader kommer det så småningom att gå med förlust vilket inte torde 

vara målet för ett normalt företag. Mellanskillnaden eller mervärdet består således bland 

annat av personalkostnader vilket ofta är en stor och relativt konstant faktor i ett företag. 

Dessutom ingår en viss beräknad vinst i det belopp som företaget säljer varan för i de 

företag som agerar på marknadsmässiga villkor, det vill säga att de skall täcka sina egna 

kostnader och normalt gå med vinst. 

Vid en jämförelse av en fördelningsformel baserad på mervärdet och en fördelningsformel 

som är baserad på företagens positiva resultat, så framkommer det att den formel som är 

baserad på mervärdet är betydligt större. Författarna till förslaget uppger att denna grund 

                                                 

95 Se avsnitt 1.5 
96 Lodin & Gammie: Home State Taxation, s 46 ff 
97 Se avsnitt 6.2.2. 
98 För vidare studier om mervärdesskatt rekommenderas bland annat Melz: Mervärdesskatt 
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kan vara mellan fyra och sju gånger så stor som enbart vinsten hos företaget.99 Om figur 2 

vidareutvecklas så kan vi anta att företaget har 40 kronor i kostnader för varan. Vinsten blir 

således 10 kronor. Jämför man då denna summa med det mervärde som har skapats, 50 

kronor, så blir det uppenbart att en formel som är baserad på mervärdet har en större 

grund. Dagens beskattning har främst sin utgångspunkt i företagens positiva resultat. Mot 

bakgrund av detta blir vinsten en mindre viktig faktor vid beskattningen om förslaget antas 

än vad den är idag eftersom vinsten endast blir en del av hur beskattningen skall fördelas. 

Om fördelningen skulle göras med företagens resultat som utgångspunkt, torde det bli 

relativt lätt för företagen att styra inkomsterna till olika delar av hemlandskoncernen med 

tanke på att endast ett fåtal faktorer jämfört med en mervärdesbaserad metod ligger till 

grund för fördelningen. Denna styrning skulle bland annat kunna ske genom 

internprissättning. Företagen skulle då fortfarande kunna utnyttja olikheterna i de 

skattesatser som tillämpas i de olika länderna. Dock kommer konsekvenserna av detta inte 

att bli lika stora som idag med tanke på att gemensamma regler används för beräkningen av 

skatteunderlaget.100 

Betraktar man istället fördelningsmetoden med mervärdet som grund, så är företagets vinst 

endast en del av denna grund. Följden av detta torde bli att en manipulation av 

internpriserna måste vara mycket större för att få den önskade effekten än vad den måste 

vara för att få genomslag vid användningen av formeln för fördelning av vinst. Eftersom 

fler faktorer är inblandande och grunden för beräkning av hur inkomsten skall fördelas är 

större vid en mervärdesbaserad metod, så blir effekten av felaktiga internpriser mindre. För 

att kunna uppnå samma effekt som tidigare måste således de manipulerade internpriserna 

vara större vilket torde göra dem lättare för skattemyndigheterna att upptäcka. Tidigare 

behövde internpriserna endast påverka ett företags vinst för att få önskad effekt men med 

förslaget om hemlandsbeskattning krävs det att internpriserna påverkar fördelningsformeln 

i samma grad som de tidigare påverkade resultatet. Det torde vara svårt för företagen att 

uppnå denna effekt utan att skattemyndigheten upptäcker att en otillbörlig 

internprissättning har skett eftersom denna måste ske i sådan stor skala för att uppnå 

motsvarande resultat som kan uppnås idag. 

Eftersom personalkostnaden utgör en av de större och mer stabiliserande faktorerna i 

fördelningsformeln är frågan vad som händer med företag som inte har några anställda. 

                                                 

99 Se Lodin & Gammie: Home State Taxation, s 49 
100 Se avsnitt 7.3.2. 
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Om inte denna faktor finns som grund för bedömningen av mervärdet så kan situationen 

komma att likna den som finns idag, det vill säga att grunden för beskattning huvudsakligen 

är ett företags vinst. Dock beräknas fortfarande koncernens beskattningsbara inkomst 

enbart enligt ett regelsystem enligt förslaget vilket får de effekter som diskuteras nedan.101 

Idag kan koncerner endast till viss del kvitta vinster och förluster i olika bolag inom 

koncernen.102 Förslaget skulle dock ge koncerner möjligheten till en viss kvittning om detta 

tillåts enligt de regler som gäller i moderbolagets hemviststat. Om det förekommer fall där 

medlemsstaterna inte har någon möjlighet att kvitta vinster och förluster enligt reglerna i 

koncernens hemland torde det finnas två möjliga utfall av fördelningsformeln. Det första 

utfallet är att fördelningsformeln inte får någon effekt alls. Om medlemsstaterna inte kan 

kvitta sina resultat torde det inte heller vara möjligt att få tillämpa någon fördelningsformel 

eftersom de olika resultaten fortfarande är uppdelade på respektive land. Om företag M gör 

en vinst på 100, D1 en vinst på 50 och D2 en förlust på 200 beräknat enligt samma regler, 

så borde dessa resultat fortfarande vara uppdelade på respektive företag om någon 

kvittning inte kan ske. Om resultaten fortfarande består för varje företag så sker inte heller 

någon fördelning. Exemplet kan illustreras på det sätt som gjorts i figur 3 där de korsande 

strecken symboliserar ett stopp i kvittningsrätten och därmed även i användningen av en 

fördelningsformel. 

       +100 
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   +50 
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M
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Figur 3 

 

                                                 

101 Se avsnitt 2.2. 
102 Se avsnitt 7.3.2. 
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Det andra möjliga utfallet är att en fördelning ändå kan ske men endast för de företag som 

går med vinst eftersom någon kvittning med de företag som går med förlust inte kan ske. 

Om företag M återigen gör en vinst på 100, D1 en vinst på 50 och D2 en förlust på 200 

beräknat enligt samma regler, så skulle således 150 fördelas mellan M och D1 men någon 

kvittning för förlusten på 200 sker inte. Detta symboliseras i figur 4. 

 

       +100 
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   +50 
D1 

D2

M

 

Figur 4 

 

Det kan tyckas att syftet med förslaget om hemlandsbeskattning faller om varken 

kvittningsmöjligheten eller fördelningsformeln kan användas av företagen. Någon 

harmonisering av skatten blir inte heller följden av förslaget mer än att företagen tillämpar 

samma regler för beräkningen av skattebasen. Effekten av internprissättning skulle inte 

heller skilja sig särskilt mycket mot vad som gäller idag eftersom de fördelar som följer av 

förslaget om ett utjämnande av vinster och förluster inte kan utnyttjas. Det kan därför 

tyckas att det borde vara ett krav för de länder som antar förslaget att dessa har regler som 

tillåter en viss kvittning mellan olika bolag inom koncernen. 

Sammantaget borde dock den av författarna föreslagna formeln ha en starkt förhindrande 

effekt av internprissättning som sker i syfte att minska en koncerns sammanlagda skatt 

eftersom den till stor del hindrar företagen att utnyttja olikheter i beskattningssystemen 

eftersom fördelningen baseras på en mycket stor beräkningsgrund. 
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7.3 Skattebas 

7.3.1 Dagens situation 

Idag har varje land sin egen skattebas vilket innebär att det inom den europeiska unionen 

finns femton olika regelkomplex för bestämmandet av skattebaser. Ett företag som är 

etablerat i mer än ett land måste ta hänsyn till den skattebas som gäller i det land där det 

har etablerat sig. Detta innebär att det finns incitament för internprissättning genom att 

flytta inkomster till länder där skattebasen kan ge upphov till en så låg beskattningsbar 

inkomst som möjligt. 

Om man ser det huvudsakliga syftet med internprissättning som att minska koncernens 

sammanlagda beskattning, blir resultatet att företagen försöker utjämna vinster sinsemellan. 

Detta kan, som tidigare nämnts, vara svårt när de olika företagen är belägna i olika länder 

eftersom olika regler skapar olika förutsättningar för förlust- och vinstutjämning. Som det 

idag ser ut måste våra bolag M, D1 och D2 samtliga beräkna sina inkomster efter det land i 

vilket de är belägna. Först därefter kan en viss utjämning ske mellan dessa så långt som 

reglerna tillåter att så sker. Denna utjämning kan exempelvis ske genom koncernbidrag eller 

annan utdelning mellan företagen. Även dubbelbeskattningsavtalen kan i viss mån reglera 

vad som är tillåten utjämning.103 Eftersom respektive delföretag beräknar sin 

beskattningsbara inkomst innan en reguljär fördelning kan ske, så har varje delföretag 

tillämpat de regler som gäller för beräkning för detta, det vill säga regler för vad som är att 

anse som skattebas. Följden av detta blir att någon total utjämning av resultatet inte är 

möjlig. Inte heller om de olika nationella skattemyndigheterna samordnar sin verksamhet 

samt tillämpar samma regler för vad som är tillåten internprissättning, så kommer någon 

total utjämning att kunna ske. För att åskådliggöra vad som sker kan exemplet i figur 1 

utvecklas. M beräknar sin skatt i Sverige. M får då enligt svenska regler göra vissa avdrag 

från resultatberäkningen som kanske varken D1 eller D2 får göra enligt franska respektive 

tyska regler. Dessa bolag får förmodligen göra andra avdrag istället eller inga avdrag alls. 

Varje bolag kommer således att ha en skattebas som inte är beräknad på samma sätt som 

någon annans skattebas inom koncernen. Även om bolagen nu till viss del kan utjämna sina 

vinster eller förluster så kommer dessa således att vara beräknade på olika sätt och någon  

                                                 

103 Exakt hur förlust- och vinstutjämning går till är inte i första hand av vikt för uppsatsens syfte och har 
därför lämnats utanför densamma. 
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jämn fördelning kommer inte att kunna ske så länge resultatet inte har beräknats enligt 

samma regler med samma avdrag eller tillägg. 

Dock kan företagen till viss del undvika detta problem om de redan tidigare, således innan 

beräkningen av den beskattningsbara inkomsten, lyckas överföra inkomster från ett företag 

till ett annat genom internprissättning. Dock kan det istället uppstå problem med 

dubbelbeskattning i detta fall. Om inte de olika nationella skattemyndigheterna tillämpar 

samma regler för vad som är tillåten internprissättning kan följden bli att en upp- eller 

nedjustering av inkomsten i ett land inte sker på motsvarande sätt i det andra landet.104 

Slutsatsen blir att så länge de länder där det finns multinationella företag inte tillämpar en 

gemensam skattebas så kommer incitamenten till internprissättning att finnas kvar eftersom 

företagen kan utnyttja de olikartade reglerna. När det inte heller finns någon enhetlig 

tillämpning av specifika internprissättningsreglerna så ökar osäkerheten om den slutgiltiga 

bedömningen än mer. 

 

7.3.2 I ljuset av förslaget om hemlandsbeskattning 

Följden av att förslaget om hemlandsbeskattning antas skulle bli att alla företag inom en 

koncern beräknar den beskattningsbara inkomsten, skattebasen, enligt samma regler. Sfären 

för ett lands nationella skatteregler utvidgas alltså till att omfatta alla företag som har antagit 

förslaget trots att ett företag kanske är beläget i ett annat land. Alla företag inom en 

koncern tillämpar således samma grund för beskattning. Detta gör att situationen skulle 

kunna likställas med vad som idag gäller för en nationell koncern som inte har några 

förgreningar i något annat land. Koncernen betraktas fortfarande som just en koncern och 

inte som ett bolag men den internationella prägeln försvinner när det gäller beskattningen 

och istället kommer koncernen alltså att tillämpa samma regler som en nationell koncern. 

Beskattningen kommer att beräknas och ske på koncernens samlade vinst. Följden blir att 

vinst- och förlustutjämning kommer att kunna ske utan problem om detta tillåts enligt 

hemlandets regler eftersom de olika delföretagens resultat då i samma utsträckning som 

nationella koncerners kan slås ihop och bilda en vinst eller förlust. Det samlade resultatet 

ligger sedan till grund för beräkningen av den beskattningsbara inkomsten. 

                                                 

104 Se även avsnitt 2.2. 
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För att förslaget om hemlandsbeskattning för europeiska koncerner skall uppnå målet om 

att vinster och förluster skall kunna kvittas krävs dock att de länder som har antagit 

förslaget har regler som tillåter en viss resultatutjämning även mellan nationella koncerner. 

Om de inte har några kvittningsregler kommer förslaget att få en begränsad effekt eftersom 

de olika delföretagen då fortfarande inte kan dra nytta av uppkomna vinster och förluster 

för att utjämna skattebördan. Internprissättningen kommer då få fortsatt betydelse för 

beskattningen eftersom det fortfarande kan löna sig att föra över inkomster till ett annat 

bolag. Även om den beskattningsbara inkomsten beräknas enligt samma regler så kommer 

fortfarande varje bolag att ha samma vinst eller förlust. Se vidare ovan för att jämföra 

vilken betydelse fördelningsformeln kommer att ha för detta.105 Mot bakgrund av det som 

nu har diskuterats så kan det konstateras att en gemensam skattebas och en formel för 

fördelning av beskattningsunderlaget på de olika företagen som ingår i hemlandskoncernen 

samverkar för att minska betydelsen av manipulation av internpriser jämfört med dagens 

situation. Där den ena av dessa två faktorer som kan ha betydelse för internprissättning, 

inte räcker till för att förhindra att en otillbörlig internprissättning ändå sker, så träder ofta 

den andra faktorn in för att åtminstone hindra genomslagskraften av en sådan. 

En följd av att medlemsstaterna som antagit förslaget skall tillämpa fördelningsformeln är 

att företag som uppvisar ett underskott enligt det egna landets regler, ändå kan komma att 

bli tilldelade en viss inkomst för beskattning. Även detta beror på att endast ett lands regler 

gäller för beräkningen av beskattningsunderlaget. Det är således inte säkert att beräkningen 

i koncernens hemland sker på samma sätt som i det land där bolaget med ”underskott” är 

beläget. Följden av en mervärdesbaserad formel torde också kunna bli den att ett bolag 

som går med underskott ändå får erlägga skatt. Om ett bolag skapar stora mervärden, 

exempelvis genom försäljning, men även gör stora investeringar kan detta bolag gå med 

förlust. Eftersom bolaget dock har tillskapat stora mervärden torde det ändå få betala skatt 

med den mervärdesbaserade fördelningsformeln som grund. Detta skulle betyda att det är 

negativt för ett sådant företag att ingå i en koncern eftersom det får betala även andra 

företags del av skattekakan. Denna effekt torde dock inte ha någon betydelse för 

internprissättningen eftersom denna redan har fått minskad effekt genom de gemensamma 

beräkningsreglerna. 

Med tanke på att endast ett lands skatteregler ligger till grund för beräkningen av 

skattebasen kommer de tillämpade internpriserna att minska i betydelse när den samlade 

                                                 

105 Se avsnitt 7.2. 
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koncernvinsten utgör basen för beskattningen. Tillämpade internpriser kommer att 

utjämnas mot den motsvarade vinsten eller förlusten i det bolag med vilket transaktionen 

skett. Internpriserna får således ingen effekt på koncernens nettoinkomst. 

Mot samma bakgrund, att ett lands regler tillämpas för beräkningen av skattebasen, så 

kommer den dubbelbeskattning som idag kan ske när olika skattemyndigheter använder 

olika regler för vad som är korrekt internprissättning, att elimineras. 

En något underlig effekt kan bli följden av att förslaget antas. Vi antar att två företag 

befinner sig i samma land, exempelvis Sverige, men att företagen inte hör till samma 

hemlandskoncern utan det ena lyder under svensk lag och det andra exempelvis under tysk 

lagstiftning. Dessa två företag kan ändå ha en sådan relation att internpriser likväl skall gälla 

mellan företagen eftersom de är på närmare avstånd än en armlängds avstånd som är 

huvudregeln för internprissättning. De kan exempelvis vara intresseföretag men ändå inte 

koncernbolag. De transaktioner som då sker mellan företagen blir att betrakta som 

gränsöverskridande eftersom de tillämpar olika lagstiftning trots att företagen befinner sig i 

samma land. För dessa företag blir det således av vikt att avgöra var gränsen går för att de 

skall ingå i en viss hemlandskoncern. 106 För dessa företag kommer förslaget inte att 

innebära någon skillnad i frågan om internprissättning mot vad som gäller för 

gränsöverskridande transaktioner idag. Skillnaden består dock i att transaktionerna blir att 

betrakta som just gränsöverskridande trots att de sker inom en nation. Eftersom företagen 

tillämpar olika regler för beräkningen av skatten så består osäkerheten kring 

internprissättningen. Dock kommer de båda företagen fortfarande att tillämpa samma 

skattesats vilket torde minska benägenheten att genomföra transaktioner till internpriser i 

syfte att minska skatten. Att företagen använder olika system leder dock återigen in på 

diskussionen om neutralitet.107 

Slutsatsen om förslaget om hemlandsbeskattning för europeiska koncerner antas, är att 

internprissättning mellan multinationella företag kommer att få minskad betydelse. Den 

internprissättning som sker kommer att få samma betydelse som mellan nationella 

koncerner vilket innebär att skattemässigt kommer internprissättningen endast att få 

begränsad betydelse. En förutsättning för att internprissättningen skall få minskad 

                                                 

106 Med tanke på att förslaget endast ytligt berör vilka företag som skall ingå i hemlandskoncernen och hur 
ägarförhållandena skall se ut i dessa företag kommer inte heller denna uppsats att lösa dessa problem. 
Förslagsställarna lämnar det upp till de länder som antar förslaget att utarbeta hur dessa gränser skall dras, se 
Lodin & Gammie: Home State Taxation, s 41 ff. Se även avsnitt 1.5. 
107 Se avsnitt 6.2.1. 
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betydelse är dock att samtliga medlemsstater som antagit förslaget har en erkänd metod för 

kvittning av vinster och förluster. 

 

7.4 Periodisering 

7.4.1 Dagens situation 

Även när det gäller periodiseringen finns det idag femton olika regelkomplex inom unionen 

att ta hänsyn till.108 Varje land har sina egna regler för vid vilken tidpunkt beskattning skall 

ske och olika regler gäller således för vilka inkomster som företagen kan skjuta framåt i 

tiden för beskattning. Dessa olikheter ger upphov till incitament för företagen att genom 

internprissättning överföra inkomster från ett land där inkomster måste tas upp till 

beskattning på ett tidigt stadium till ett land där beskattningen i större utsträckning kan 

skjutas framåt i tiden. Förfarandet kan ge koncernen en lägre skattekostnad för den 

innevarande perioden. Som bekant är en krona idag värd mer än en krona imorgon.109 Det 

råder i princip samma läge för reglerna om periodisering som för beräkning av skattebas 

och de incitament till internprissättning som de olika reglerna kan ge upphov till. Jag 

hänvisar därför även till detta avsnitt.110 

Sammanfattningsvis blir slutsatsen densamma för periodiseringsreglernas inverkan på 

internprissättning som reglerna för skattebasen. Så länge de länder som har 

gränsöverskridande företag inte tillämpar samma regler för periodiseringen så kommer 

incitamenten till internprissättning att finnas kvar. Företagen kan annars utnyttja de 

olikheter som finns i de olika systemen. 

 

                                                 

108 Dock har det utfärdats flera harmoniseringsdirektiv på redovisningsområdet, se bland annat sjunde 
direktivet 83/349/EEG om koncernredovisning. Detta direktiv innehåller dock inga regler om hur 
periodiseringen skall behandlas utan ger istället riktlinjer för hur en redovisning skall utföras. 
109 Detta är en företagsekonomiskt erkänd term som alla företag som är etablerade på en konkurrensutsatt 
marknad torde ta hänsyn till. 
110 Se avsnitt 7.3.1. 
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7.4.2 I ljuset av förslaget om hemlandsbeskattning 

De länder som antar förslaget om hemlandsbeskattning för europeiska koncerner kommer 

att erkänna varandras periodiseringsregler. Liksom de koncerner som har antagit förslaget 

kommer att tillämpa samma regler för beräkningen av den beskattningsbara inkomsten  

kommer dessa koncerner även att tillämpa samma regler för periodiseringen. Det kommer 

även i detta fall bli moderbolagets säte som styr vilket lands regler som skall tillämpas. 

Resultatet av att ett lands regler kommer bli tillämpliga är att internationella koncerner 

kommer att bli likställda nationella koncerner i moderbolagets hemvistland när det gäller 

hur koncernens periodisering skall ske. 

Eftersom endast ett lands regler ligger till grund för den periodisering som sker inom en 

koncern som har antagit förslaget så kommer effekten av internprissättning att minska även 

i detta fall. Ett företag kan inte skjuta upp beskattningen genom att överföra inkomster till 

ett annat land eftersom alla länder inom koncernen tillämpar samma regler för när 

beskattningen skall ske. En koncern får således beskatta inkomsten vid samma tidpunkt 

vare sig inkomsten befinner sig i land A eller B. 

I övrigt uppkommer i stort sett samma frågeställningar och problem för 

internprissättningen vid tillämpandet av periodiseringsregler som vid tillämpandet av regler 

för beräkningen av beskattningsbar inkomst. Därför hänvisar jag istället till denna 

diskussion.111 

 

7.5 Skattesats 

7.5.1 Dagens situation 

Företagen tillämpar idag olika skattesatser i olika länder. Tendensen för 

bolagsskattesatserna inom Europa har under de senaste åren varit att de sjunkit. Dock 

skiljer de sig fortfarande ganska markant åt mellan olika länder även om de har närmat sig 

varandra.112 Skillnader i skattesatser får betydelse för internprissättingen i internationella 

företag i och med att skillnaden kan ge incitament till att föra över inkomster till andra 

                                                 

111 Se avsnitt 7.3.2. 
112 Se bland annat Andersson: SvSkT 8/2001 s 720 ff, Andersson: SvSkT 8/99 s 614 ff, Andersson: SN nr 3 
2002 samt Norrman: SN nr 1-2 2001 
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delar av koncernen som befinner sig i länder med en lägre skattesats. Detta möjliggör att 

inkomsten sedan beskattas med en lägre skattesats och koncernen som helhet får en lägre 

skattekostnad. 

 

7.5.2 I ljuset av förslaget om hemlandsbeskattning 

Skattesatserna kommer inte att ändras om förslaget om hemlandsbeskattningen antas. 

Situationen kommer således i princip att bli densamma som innan. Varje bolag inom en 

koncern kommer att tillämpa samma skattesats som idag eftersom de fortfarande fysiskt 

befinner sig på samma ställe. Incitamenten för otillbörlig internprissättning på grund av 

skattesatsen finns således kvar som tidigare. Dock kommer skattesatsen att vara den sista 

faktorn i beräknandet av ett företags skatt. Innan skattesatsen tillämpas kommer betydelsen 

av internprissättning att starkt begränsas i och med att en koncern först använder samma 

regler för beräkning av skattebasen och periodisering samt efter det en mervärdesbaserad 

fördelningsformel. När sedan turen är kommen för tillämpandet av skattesatsen borde 

incitamenten för internprissättning i multinationella koncerner vara så gott som 

eliminerade. De incitament som skattesatsen kan skapa för internprissättning kommer dock 

fortfarande vara desamma men effekterna begränsas i och med de andra delarna som ingår 

i förslaget i form av fördelningsformel och gemensamma beräkningsregler för skattebas 

och periodisering. 

 

7.6 Skattebasens, periodiseringens, skattesatsens och 
fördelningsformelns betydelse för val av etableringsort 

Frågan är om det finns några faktorer som kan styra företagen att välja etableringsort 

utifrån någon plats där förutsättningarna för otillbörlig internprissättning är gynnsamma, 

sett ur företagets perspektiv. Den huvudsakliga frågan blir huruvida det skulle kunna få 

någon betydelse för internprissättning var moderbolaget placerar sitt säte eftersom det är 

detta lands skatteregler som kommer att bli gällande för hela koncernen och om detta då 

skulle kunna leda till så kallad Home State Shopping. 

För det första bör en undersökning ske huruvida det spelar någon roll vilken skattesats 

moderbolagets hemvistland har. Detta har betydelse om koncernen kan tjäna på att landet 

har en låg skattesats vilket skulle leda till minskade skattekostnader. Mot bakgrund av vad 

44 



INTERNPRISSÄTTNINGENS BETYDELSE I FRAMTIDEN 

som tidigare har diskuterats så kommer skattesatsen i moderbolagets hemvistland inte ha 

någon betydelse för de övriga i koncernen ingående företagens skattekostnader. Eftersom 

varje dotterbolag eller fasta driftsställen tillämpar den skattesats som är fastslagen i det egna 

landet kan inte moderbolagets hemvistland påverka detta.113 

Vidare bör även en undersökning ske huruvida moderbolagets regler för beräkning av 

skattebas samt de regler som behandlar periodisering kan ha någon betydelse för 

internprissättningen inom koncernen. Eftersom samma regler för beräkningen av den 

skattepliktiga inkomsten gäller för alla delar av koncernen så kommer inget företag att bli 

förfördelat.114 Moderbolagets regler kommer således inte att få någon betydelse för 

internprissättning i den bemärkelsen att det lönar sig för företagen att ha en otillbörlig 

sådan. Dock kan man tänka sig att de regler som moderbolagets hemvisstat tillämpar för 

internprissättning skulle kunna få en viss betydelse för var koncernen väljer att förlägga sitt 

säte. Om dessa regler är generösa för företagen vad gäller internprissättning så kan det 

skapa förutsättningar för moderbolaget att välja hemvist efter dessa kriterier. Dock torde 

dessa faktorer ha en mycket begränsad betydelse för valet av hemvist. För det första bör 

inte internprissättningsreglerna skilja sig så mycket åt mellan olika länder att det skulle löna 

sig att välja hemvist utifrån dessa eftersom alla bör följa OECD:s riktlinjer. Företagen kan 

istället dra nytta av den positiva effekten av tillämpandet av samma internprissättningsregler 

vilket leder till att osäkerhet och dubbelbeskattning undviks. Det främsta skälet för att 

internprissättningsreglerna inte styr moderbolagets val av hemvist är dock att det med 

säkerhet finns många andra faktorer som är specifika för varje företag som styr detta val.115 

Däremot kan förslaget få följder för företagen när dessa bestämmer var dotterbolag bör 

ligga.116 Företagen bör först och främst undersöka vilken betydelse det får för företaget om 

dotterbolagen kommer att ligga i ett land som har antagit förslaget eller inte. Ligger 

dotterbolaget i ett land som har antagit förslaget blir följden densamma som har diskuterats 

                                                 

113 Denna effekt harmoniserar väl med de riktlinjer för skattekonkurrens som slagits fast i uppförandekoden 
om företagsbeskattning. 
114 Jämför även med avsnitt 7.3.2 för att se effekterna av att samma regler för beräkningen av skattebasen 
används. 
115 Se avsnitt 4.3 för exempel på dessa faktorer. Däremot finns kan säkert flera av dessa faktorer som är 
specifika för varje företag spela in i vilka skattebasregler som varje företag anser vara förmånliga. De 
företagsspecifika faktorerna kan på så sätt mer styra valet av hemviststat än vad reglerna för internprissättning 
gör. 
116 Fasta driftsställen har utelämnats i denna diskussion eftersom dessas etableringsort ofta styrs av mer 
materiella aspekter än etableringen av ett dotterbolag. 
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ovan.117 Ligger dotterbolagen däremot i ett land som inte har antagit förslaget blir det av 

betydelse huruvida landet ligger inom EU eller inte mot bakgrund av icke 

diskrimineringsprincipen.118 Om dotterbolagen inte ligger i ett land som antagit förslaget 

kan det bli möjligt att dotterbolaget och moderbolaget inte tillämpar samma regler för 

beräkningen av skatten. Detta kan då få betydelse för internprissättningen eftersom denna 

inte kan kontrolleras på samma sätt vilket kan ge upphov till incitament för otillbörlig 

internprissättning.119 

Tanken med förslaget är att samma fördelningsformel skall gälla för alla som antagit 

förslaget. Även om fördelningsformeln i sig kan tänkas ha vissa effekter för 

internprissättningen120 så bör dessa effekter inte ha någon betydelse när företagen väljer 

etableringsland eftersom alla lyder under samma formel. Men vad händer då om företag 

som skapar höga mervärden, exempelvis försäljningsföretag, väljer att placera sig i länder 

med låg skattesats? Detta borde inte vara en orealistisk situation med dagens öppna 

marknader inom unionen. Även om en stor del av företagets försäljning sker någon 

annanstans än i etableringslandet så bör detta försäljningsarrangemang vara praktiskt 

genomförbart med dagens teknik. Följden blir då att det mervärdesskapande företaget 

kommer att stå för en stor del av koncernens samlade skattegrundande inkomst med 

mervärdesformeln som grund. Denna inkomst kommer sedan att beskattas med en låg 

skattesats. Dessutom kan man tänka sig att moderbolaget i koncernen väljer att förlägga sitt 

säte till en stat med förmånliga skattebas- och/eller periodiseringsregler. Följden av detta 

blir att en koncern, genom val av etableringsort för de olika delarna i företaget, kan utnyttja 

både de förmånligaste reglerna för beräkning av skattebasen och för periodisering samt de 

lägsta skattesatserna genom att utnyttja fördelningsformeln. Detta scenario torde skapa 

incitament att utnyttja internprissätting så långt som möjligt för att föra över inkomster till 

det företag som kan beskattas i ett land med låg skattesats. Även om internprissättningen 

inte blir lika fördelaktig som tidigare för företagen på grund av ett samlat regelsystem och 

fördelningsformeln utjämnande effekt så finns ändå incitamenten till internprissättning 

kvar. Med den uppmålade situationen som bakgrund torde inte skillnaden mellan dagens 

                                                 

117 Det vill säga att samma beräkningsregler för skattebas och periodisering som gäller i moderbolagets 
hemvistland kommer att gälla även för dotterbolagen. 
118 Se vidare avsnitt 6.3. 
119 Se avsnitt 2.2. 
120 Se avsnitt 7.3.2. 

46 



INTERNPRISSÄTTNINGENS BETYDELSE I FRAMTIDEN 

läge jämfört med vad som skulle kunna ske om företagen utnyttjade reglerna på det 

beskrivna sättet bli särskilt stor. 

Förslaget om hemlandsbeskattning borde således innebära att företagen kan få nya 

incitament till Home State Shopping. Det beror naturligtvis mycket på företagen själva och 

deras uppbyggnad hur stor betydelse etableringsorten kan komma att ha. Dock kommer 

inte några incitament till Home State Shopping att skapas enbart på grund av att det skulle 

uppkomma särskilt förmånliga regler för internprissättning i och med antagandet av 

förslaget. Det torde endast vara i kombination med andra faktorer som nya incitament till 

internprissättning kan uppkomma och som kan vara av betydelse för valet av 

etableringsort. 

 

7.7 Vad blir skillnaden för olika bolag om förslaget om 
hemlandsbeskattning för europeiska koncerner antas? 

För företag som endast har bolag inom en nation kommer förslaget om 

hemlandsbeskattning inte att innebära några skillnader. Dessa företag kommer även 

fortsättningsvis att enbart lyda under nationella regler. 

För multinationella företag med bolag eller fasta driftsställen i olika länder inom unionen 

kan förslaget få stora följder. Hur stora dessa följder kommer att bli beror till stor del på 

hur många länder inom unionen som kommer att anta förslaget. Om koncernens 

moderbolag har sitt hemvist i ett land som har antagit förslaget kan koncernen välja om 

även denna vill tillämpa förslaget eller inte. Det är således upp till koncernen att avgöra om 

förslaget medför sådana fördelar att den tjänar på att anta förslaget. Hur stora fördelarna 

blir för respektive företag och koncern beror till stor del på hur dessa är uppbyggda och 

vilken verksamhet de bedriver. 

Förslaget skulle innebära stora fördelar för den nya bolagsformen europabolag. Som 

regleringen för dessa ser ut idag kommer olika skattesystem att tillämpas i varje land där 

europabolaget har företag trots att tanken är att bolagsformen skall underlätta för en 

koncern att ha bolag i olika länder inom unionen. Om däremot förslaget om 

hemlandsbeskattning antas i det land där europabolaget har sitt säte så kommer antagandet 

att öppna möjligheten för dessa bolag att lyda under samma lands regler, såväl 
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bolagsrättsligt som skatterättsligt. Läget kommer i skatterättsligt avseende att bli likadant 

för vanliga europeiska koncerner som för europabolag.121 

Gemensamt för de bolag som har antagit förslaget är att följden av detta kommer bli att 

effekterna av internprissättning kommer att minska. Om internprissättning som sker i syfte 

att minska koncernens sammanlagda skatt minskar i betydelse så kommer även 

incitamenten för en sådan internprissättning att minska. 

För koncerner som har bolag även utanför Europa och de länder som har antagit förslaget 

kommer en aspekt som ofta glöms bort att bli synlig. Förslaget kommer förmodligen till en 

början endast beröra delar av unionen. Förslaget kommer således endast att ha betydelse 

för en begränsad del av världen. Detta gör att de problem med internprissättning som 

eventuellt kan lösas genom förslaget ändå kvarstår gentemot resten av världen. Problemet 

är gemensamt för samtliga företag som har relationer med företag som inte har antagit 

förslaget, vilket torde vara en ansenlig del av det totala antalet koncerner inom Europa. 

Frågan blir då vilken betydelse förslaget kommer att ha om incitamenten och problemen 

fortfarande finns kvar i andra delar av världen. 

Förslaget om hemlandsbeskattning kommer att leda till en harmonisering av tillämpningen 

av skattereglerna för europeiska koncerner. Frågan är dock i vilken grad en harmonisering 

kommer att ske. Detta kommer bli beroende av hur många länder och företag som antar 

förslaget. Harmoniseringen kommer inte att ske på så sätt att det antas några gemensamma 

skatteregler bortsett från att en gemensam fördelningsformel kommer att bli följden av 

förslaget. Varje lands skatteregler kommer att finnas kvar liksom den nationella 

skattebasen. Dock kommer förmodligen ett likartat sätt att lösa olika skattemässiga 

problem att utvecklas till följd av förslaget eftersom förslaget troligen kommer leda till ett 

ökat samarbete mellan olika nationers skattemyndigheter. Om dessa effekter verkligen blir 

följden av förslaget innebär detta att osäkerheten och kostnaderna i form av 

dubbelbeskattning i samband med internprissättning kommer att minska. 

 

                                                 

48 

121 Det kan vara intressant att fundera över vilket effekt detta kan få för genomslagskraften av den nya 
bolagsformen. Företag kanske inte är lika intresserade av att använda denna bolagsform om de vet att samma 
effekt i skatterättsligt avseende kommer att uppnås även i vanliga koncerner. Eventuellt kanske förslaget 
endast kommer att tillämpas på ett begränsat område till en början. Det är då troligt att den grupp som först 
skulle få tillämpa förslaget skulle kunna vara europabolagen. 



SAMMANFATTNING OCH SLUTORD 

 

8 Sammanfattning och slutord 
Inom Europa finns det en vilja att underlätta för gränsöverskridande företag, främst 

europeiska sådana. Detta mål kan bland annat uppnås genom en harmonisering av de 

skatterättsliga regler som skall gälla för dessa företag. Ett av de områden som har 

identifierats som ett av de mer problematiska för gränsöverskridande företag är 

internprissättningsområdet. Det finns en uttalad vilja inom unionen att bekämpa de 

oegentligheter som förekommer på detta område men även att förhindra de besvär som 

uppkommer för gränsöverskridande företag. 

Ett förslag som skulle kunna leda till en viss harmonisering eller till viss del ge de effekter 

som eftersträvas genom en harmonisering, är förslaget om hemlandsbeskattning för 

europeiska koncerner som är resultatet av analyser och diskussioner inom ”the Stockholm 

Group”. Frågan är om detta förslag även eliminerar betydelsen av internprissättning. 

Förslaget innebär att de nationella skatteregler som gäller i moderbolagets hemviststat även 

skall tillämpas på alla andra bolag som ingår i koncernen för beräkningen av koncernens 

samlade skattegrundande inkomst. Förslaget bygger på ett ömsesidigt godkännande av olika 

nationers skatteregler. Den skattegrundande inkomsten skall sedan fördelas på de olika 

länderna med hjälp av en fördelningsformel baserad på en mervärdesberäkning. 

I uppsatsen har tre huvudsakliga faktorer identifierats som kan ha betydelse för 

internprissättningen hos gränsöverskridande företag vid antagandet av förslaget. Dessa 

faktorer är regler för beräkning av skattebasen, regler för periodisering samt skattesatsen. 

Dessutom blir fördelningsformeln ännu en faktor som kan påverka de europeiska 

företagens incitament till internprissättning i samverkan med de tre ovan nämnda 

faktorerna. 

Jämfört med dagens situation skulle effekten av internprissättning som sker i syfte att 

minska koncernens sammanlagda skattebörda bli kraftigt begränsad. Incitamenten till 

internprissättning försvinner dock inte helt även om de som finns idag förlorar i betydelse. 

Dock kan det tänkas att nya incitament till ett kringgående av reglerna uppkommer, främst 

i form av noggranna val för var respektive del i koncernen skall etablera sig. Den mest 

positiva följden av förslaget för företagen torde dock vara att osäkerheten om vilka 

internprissättningsregler som gäller försvinner eftersom endast ett lands regler kommer att 

användas för beräkningen av den skattegrundande inkomsten. Därmed kommer den 
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dubbelbeskattning som tidigare uppkommit på grund av att olika regler för 

internprissättning har tillämpats, att försvinna vilket resulterar i minskade kostnader för 

företagen. 

Kritiker till förslaget har hävdat att det är för komplicerat att införa. Detta anser jag dock 

inte vara något argument för att inte anta förslaget eftersom redan dagens situation är 

komplicerad och medför betydande kostnader för företagen. Även om förslaget endast 

underlättar för en del av unionen och ett begränsat antal företag så torde det vara argument 

nog för att anta förslaget. Dock bör det påpekas att förslaget inte kommer att lösa alla 

internprissättningsproblem om det antas. Det finns fortfarande en värld utanför den 

europeiska unionen och problematiken kommer även fortsättningsvis att bestå för 

multinationella företag utanför unionen. 

Givetvis uppstår det fler frågor vid utredningen av uppsatsens ämne än de som här har 

behandlats. En fullständig utredning bör givetvis göras innan något beslut tas om införande 

av hemlandsbeskattning för europeiska koncerner men tyvärr är inte detta möjligt i detta 

sammanhang. Mot bakgrund av förslaget har jag dock valt att behandla de faktorer som 

anses vara de huvudsakliga i förslaget. Detta har fått till följd att fasta driftsställen endast 

ytligt har berörts. Vidare har även aspekten som gäller företag som befinner sig i länder 

utanför den europeiska unionen eller Europa eller företag som har korsvisa 

ägarförhållanden inte blivit föremål för någon djupare behandling i denna uppsats. En 

utredning av dessa aspekter skulle kräva att flera faktorer skulle behöva utredas som inte är 

av direkt betydelse för den problemformulering som ligger till grund för uppsatsen. Istället 

har uppsatsen lyft fram vilka följder förslaget om hemlandsbeskattning kan få för 

heleuropeiska företag. 

Vi går dock en spännande framtid till mötes eftersom det förmodligen kommer att ske 

stora förändringar inom ramen för den europeiska unionen och inom det skatterättsliga 

området. Frågan är när dessa förändringar kommer att ske och hur stora de kommer att bli. 

Det kommer säkert att uppstå problem även i framtiden och den som står bäst rustad för 

att kunna möta denna dynamiska omvärld är även den som bäst kommer att klara de 

omställningar som krävs. 
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