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1.  INLEDNING  

1.1  PROBLEMBAKGRUND 

Internprissättning är ett område inom skatterätten som har behandlats mycket under de senaste 

åren och som, trots detta, verkar vara ett ständigt aktuellt och intressant ämne för både rätts-

vetenskapsmän, företag och skattemyndigheter världen över, där respektive grupp av 

intressenter har sina specifika syften och mål. Internprissättning har länge setts som en 

möjlighet för internationella koncerner att minska den totala beskattningen genom att sätta 

icke marknadsmässiga priser för transaktioner inom koncernen och på så sätt flytta över 

vinster till stater med en mer fördelaktig beskattning. Stater världen över och dessas 

skattemyndigheter har därmed i sin tur ett intresse av att skydda sin skattebas. Det är för att, 

så att säga, medla mellan dessa båda intressen som internprissättningsreglerna tillämpas och 

reglerna får därför en internationell karaktär.  

Internprissättningsregler återfinns i många staters interna lagstiftning, för svenskt vid-

kommande finner vi denna reglering i 14 kap. 19 § inkomstskattelagen, hädanefter IL.1 Dessa 

regler kompletteras i många fall av regleringar i skatteavtal2. Den gemensamma nämnaren när 

det gäller internprissättningsregler är målsättningen att prissättningen vid transaktioner mellan 

bolag i ekonomisk intressegemenskap skall överensstämma med det pris som skulle ha satts 

för transaktioner mellan helt oberoende bolag, vilket i många fall är detsamma som det 

marknadsmässiga priset. Det ovan beskrivna sättet att se på hur transaktioner mellan bolag i 

ekonomisk intressegemenskap skall behandlas skattemässigt kallas ofta för armlängds-

principen. 

Problematiken med internprissättning brukar generellt anses vara värderingsfrågor och svårig-

heten att hitta jämförbara transaktioner eller andra sätt för att fastställa vad som kan anses 

vara ett marknadsmässigt pris eller ett pris som annars skulle ha satts mellan oberoende parter, 

ett så kallat armlängdspris. Det finns också problem med att olika staters tillämpning och tolk-

ning av reglerna om internprissättning inte alltid stämmer överens, vilket gör att dubbel-

beskattningssituationer kan uppkomma. Det internationella arbetet med att försöka skapa en 

samstämmig reglering och tolkning av internprissättning är därför mycket viktigt.  

                                                 
1 Inkomstskattelag (1999:1229). 
2 Med skatteavtal menas dubbelbeskattningsavtal. 
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Immateriella tillgångar har genom åren blivit en allt viktigare beståndsdel för bolag som 

verkar på den internationella marknaden och dessas konkurrenskraft.3 Internprissättning av 

immateriella tillgångar har därför stor betydelse och ses som ett utav de mest komplicerade 

områdena inom internprissättningen.4 Det är ett frekvent behandlat område där fokus främst 

har legat på de svårigheter som finns vid värderingen av denna typ av tillgångar eftersom det 

ofta inte finns några likvärdiga transaktioner att jämföra med. Transaktioner kopplade till im-

materiella tillgånga kan vara av olika slag. Det kan till exempel röra sig om betalning för 

själva tillgången eller en betalning för rätten att nyttja tillgången. 

Förutom den ovan nämnda internprissättningsregeln i 14 kap. 19 § IL finns även annan 

lagstiftning som påverkar hur överföring av immateriella tillgångar behandlas skattemässigt. 

Som exempel kan nämnas speciell lagstiftning gällande royalty. 

En intressant aspekt som framkommit på senare tid, bland annat genom den så kallade SGI-

domen5 från EU-domstolen i januari 2010, är internprissättningsreglernas förenlighet med 

EU-rätten. Det som i första hand har tagits upp är om internprissättningsregler utgör en 

restriktion i förhållande till etableringsfriheten och därmed hindrar bolag från att etablera sig i 

en annan stat. Om de anses utgöra en restriktion uppkommer frågan om detta på något sätt kan 

rättfärdigas.   

1.2  PROBLEMFRÅGESTÄLLNING  

Problemfrågeställningen som ämnas besvaras är om den svenska lagstiftningen som reglerar 

gränsöverskridande överföringar av immateriella tillgångar mellan aktiebolag i ekonomisk 

intressegemenskap är förenlig med EU-rätten. För att finna ett svar på denna problemfråge-

ställning kommer även följande delfrågeställningar att besvaras: 

• Hur sker beskattningen vid gränsöverskridande överföringar av immateriella tillgångar 

mellan bolag i ekonomisk intressegemenskap?  

• Hur sker beskattningen vid överföringar av immateriella tillgångar mellan svenska 

närstående bolag? 

                                                 
3 C. Eustace, The Intangible Economy – Impact and Policy Issues, s. 5.  
4 M. Markham, The Transfer Pricing of Intangibles, s. 1. 
5 Mål nr. C-311/08. 
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1.3  SYFTE  

Uppsatsen syftar i första hand till att utreda, analysera och diskutera huruvida den svenska be-

skattningen vid gränsöverskridande överföringar av immateriella tillgångar mellan aktiebolag 

med någon typ av intressegemenskap är förenlig med EU-rätten. Uppsatsen syftar även till att 

utreda vad som är gällande rätt när det gäller hur beskattning sker vid gränsöverskridande 

överföringar respektive överföringar inom Sveriges gränser samt vilka olika regler som då 

gäller och hur de förhåller sig till varandra. Till sist skall uppsatsen även syfta till att försöka 

ge en så helhetsomfattande bild som möjligt av de lagar och regler som blir relevanta vid 

överföring av immateriella tillgångar.  

1.4  METOD OCH TERMINOLOGI  

För att svara på problemfrågeställningarna och för att uppfylla uppsatsens syfte kommer jag i 

första hand att utreda vad som är gällande rätt på området. Utredningen kommer att ske med 

fokus på svenska rättsförhållanden, men med ett stort mått av internationella inslag på grund 

av frågans internationella karaktär. Jag kommer att använda mig av de rättskällor inom svensk 

rätt som finns på området; lagar, rättspraxis, förarbeten och doktrin. Vad gäller gällande för-

fattningar används dessa med den lydelse de hade den 1 november 2010. Då behov av att 

konsultera någon redovisningsstandard finns, kommer jag att använda mig av IAS eftersom 

börsnoterade koncerner inom EU är skyldiga att följa denna i sin redovisning.6 Det finns dock 

en begränsning i valet av redovisningsstandard eftersom IAS endast måste tillämpas i 

koncernredovisningen samt att det finns många aktiebolag, som inte måste tillämpa IAS, som 

genomför transaktioner med bolag i andra stater. Jag kommer även att använda mig av 

OECD:s Model Convention on Income and on Capital med tillhörande kommentar7, 

hädanefter OECD:s modellavtal, och OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational 

Enterprises and Tax Authorities8, hädanefter OECD Guidelines, eftersom många av Sveriges 

skatteavtal bygger på OECD:s modellavtal och att OECD:s synsätt på tillämpningen av 

internprissättningsregler genom praxis har tillmätts ett visst rättskällevärde.9 Eftersom 

interprissättning är en global företeelse kommer jag, i den mån det är tillämpligt, även att 

använda mig av litteratur som inte är skriven med svenska rättsförhållanden i fokus, kanske 

främst när det gäller de internationella internprissättningsreglerna. Vid analysen av hur 

                                                 
6 S. Sundgren, H. Nilsson, S. Nilsson, Internationell redovisning – teori och praxis, s.12. 
7 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital – Condensed Version, July 2010. 
8 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Authorities, July 2010. 
9 Shell-målet, RÅ 1991 ref. 107. 
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internprissättningsreglerna förhåller sig till EU-rätten kommer jag att använda mig av 

Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (Lissabon-fördraget), hädanefter EUF, 

rättpraxis från EU-domstolen samt doktrin. Observeras skall att numreringen av artiklarna i 

EUF inte stämmer överens med numreringen i det gamla fördraget. Den nya numreringen 

kommer därför att användas i uppsatsen, med undantag från avsnittet i vilket SGI-domen 

refereras. EU-domstolen kommer att användas som begrepp även om det relevanta avgörandet 

är fattat av EG-domstolen. I uppsatsen har jag även valt att studera tre av Sveriges skatteavtal. 

De avtal jag valt att studera är avtalet med Tyskland, avtalet med Storbritannien och det 

nordiska skatteavtalet. Avtalen har jag valt på grund av att dessa länder är de som Sverige 

exporterar mest till och importerar mest från.10 Eftersom den statistik jag använt mig av 

bygger på import och export av varor är jag väl medveten om att detta kanske inte motsvarar 

de länder som immateriella tillgångar överförs till eller från mest frekvent, men på grund av 

bristen på sådan statistik har jag valt den ovan beskrivna metoden för val av vilka skatteavtal 

som studeras.  

Något skall även nämnas om den i uppsatsen valda terminologin och vad som här menas med 

vissa ord och fraser. När det gäller överföring av immateriella tillgånga innefattas äganderätts-

övergång av tillgången såväl som upplåtande av nyttjanderätt. I uppsatsen talas också mycket 

om att en gemenskap skall föreligga mellan bolagen. När uttrycket ekonomisk intressegemen-

skap används menas endast den intressegemenskap som skall föreligga enligt 14 kap. 19 § IL 

eller art. 9 i OECD:s modellavtal. När endast intressegemenskap används menas den 

definition som ges i 6a kap. 6 § IL. När ingen speciell relation mellan bolagen åsyftas, men att 

det ändå finns någon typ av gemenskap mellan bolagen används begreppet närstående bolag. 

Eftersom uppsatsen endast behandlar svenska aktiebolag och utländska motsvarigheter till 

dessa, innefattar begreppet bolag i denna uppsats endast dessa bolagsformer och ej till 

exempel handelsbolag eller enkla bolag. Vid behandlingen av olika rättsregler används be-

greppet aktiebolag eller bolag även om vissa andra juridiska eller fysiska personer också om-

fattas av bestämmelsen.  

1.5  AVGRÄNSNINGAR  

För att kunna fokusera på syftet med denna uppsats kommer jag inte att utförligt behandla hur 

värdering av immateriella tillgångar bör ske eller hur man med hjälp av olika metoder kan 

fastställa ett ”rätt” internpris för dessa tillgångar. Jag kommer på grund av uppsatsen om-

                                                 
10 SCB – Export och import av varor fördelade på länder. 
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fattning ej heller kunna gå in på djupet i alla rättsregler utan fokus kommer att ligga på att få 

fram skillnaderna mellan hur överföringar behandlas skatterättsligt när de sker mellan när-

stående aktiebolag inom riket och vid gränsöverskridande överföringar mellan närstående 

aktiebolag och motsvarande juridiska personer samt huruvida detta kan anses vara förenligt 

med EU-rätten.  Vid utredningen av vad som är gällande rätt på området kommer i huvudsak 

endast överföringar mellan svenska aktiebolag och motsvarande utländska juridiska personer 

att behandlas. Eftersom underprisöverlåtelser kommer att behandlas, är det på sin plats att 

nämna att omstruktureringar ej kommer att behandlas, trots att det skulle kunna vara 

intressant, eftersom jag valt att begränsa uppsatsen till att enbart omfatta överföring av im-

materiella tillgångar i sig själva. När det kommer till behandlingen av EU-rätten kommer 

domstolens dom i mål C-311/08, SGI-domen, att fungera som begränsning av vad som 

kommer att behandlas på grund av att jag anser att det är samma frågeställningar som är rele-

vanta vid bedömningen av om Sveriges lagstiftning gällande överföringar av immateriella till-

gångar är förenlig med EU-rätten. Konsekvensen blir att endast de i SGI-domen diskuterade 

rättfärdigandegrunderna, välavvägd fördelning av beskattningsrätten och förebyggande av 

skatteflykt, kommer att behandlas. Både etableringsfriheten och fri rörlighet för kapital 

kommer däremot att behandlas. 

I övrigt kommer avgränsningar att göras löpande i texten. 

1.6  DISPOSITION  

Förutom kapitel 1, är uppsatsen indelad i ytterligare tre kapitel. Kapitel 2 behandlar över-

föring av immateriella tillgångar mellan företag i intressegemenskap. Kapitlet behandlar först 

immateriella tillgångar och hur dessa kan överföras från ett bolag till ett annat. Sedan 

behandlas gränsöverskridande överföringar där fokus ligger på internprissättning och över-

föringar inom Sverige. Till sist kommer även EU-rätten att behandlas. Kapitel 3 innehåller en 

analys angående vilka skillnader som finns i beskattningen mellan gränsöverskridande 

överföringar och överföringar inom landet samt huruvida de i kapitel 2 presenterade reglerna 

om gränsöverskridande transaktioner överensstämmer med EU-rätten. I kapitel 4 ges en 

avslutande kommentar till mitt arbete. Förutom den analys som sker i kapitel 3 kommer 

analys även att ske löpande i texten, främst när det gäller att fastställa vad som är gällande rätt 

vid överföringar av immateriella tillgångar. 



6 
 

2.  ÖVERFÖRING AV IMMATERIELLA TILLGÅNGAR MELLAN BOLAG I 

INTRESSEGEMENSKAP OCH SKATTERÄTTEN  

2.1  INLEDNING  
Immateriella tillgångar och hur dessa behandlas skatterättsligt vid överföring mellan när-

stående bolag utgör kapitlets huvudinnehåll. När överföring sker mellan bolag med hemvist i 

olika stater, blir frågor gällande internprissättning aktuella. I detta kapitel kommer något först 

att sägas om vad immateriella tillgångar är samt hur överföring av tillgången kan ske från ett 

bolag till ett annat. Sedan kommer gränsöverskridande överföringar av immateriella tillgångar 

att behandlas följt av ett avsnitt om hur överföringar av immateriella tillgångar mellan 

svenska aktiebolag behandlas vid beskattningen. I fokus ligger internprissättningsregler, men 

även annan lagstiftning som kan få betydelse i detta sammanhang kommer att behandlas.  

2.2  IMMATERIELLA TILLGÅNGAR  

2.2.1  DEFINITIO N  
En immateriell tillgång, är som namnet påvisar, en icke materiell tillgång. Det vill säga en till-

gång som inte har någon fysisk form.11 Det finns ingen internationellt gällande definition av 

vad som anses utgöra en immateriell tillgång, utan olika jurisdiktioner har olika synsätt på 

detta.12  Hur immateriella tillångar definieras och värderas får betydelse för bestämmandet av 

vilka transaktioner som är kopplade till en viss tillgång och hur dessa transaktioner skall 

värderas.13 I detta avsnitt kommer något att sägas om hur immateriella tillgångar definieras i 

Sverige samt hur immateriella tillgångar definieras utifrån OECD Guidelines.14 Hur trans-

aktioner kopplade till immateriella tillgångar behandlas skattemässigt, när det gäller hur 

utgifter för ett förvärv skall kostnadsföras eller hur en inkomst kopplad till tillgången skall 

intäktsföras, kommer ej att behandlas eftersom dessa frågor ej gäller värderingen eller 

prissättningen av transaktionen.   

                                                 
11 Immateriella tillgångar kan dock i vissa fall få fysisk form, till exempel att ett dataprogram som finns på en 
CD-skiva ändå kan anses vara en immateriell tillgång eftersom CD-skivan i sig inte representerar 
dataprogrammet. Programmet i sig saknar dock fysisk form. 
12 M. Markham, The Transfer Pricing of Intangibles, s. 37. 
13 M. Markham, The Transfer Pricing of Intangibles, s. 37-38. 
14 Jag har valt att inte lägga så mycket utrymme på detta på grund av att det inte har så stor betydelse för den 
fortsatta framställningen eftersom jag då förutsätter att en överföring kopplad till en immateriell tillgång har 
skett.  Mitt mål är att ge läsaren en övergipande bild av vad som kan utgöra en immateriell tillgång. 
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2.2.1.1 Immateriella tillgångar utifrån ett svenskt perspektiv 

I svensk lagstiftning finns ingen skatterättslig definition av vad som menas med en im-

materiell tillgång. Vad som är en sådan immateriell tillgång som kan tas upp som tillgång i ett 

bolags redovisning, definieras ofta av redovisningsrätten och får, på grund av sambandet 

mellan redovisningen och beskattningen, betydelse även för den skattemässiga tillämpning .15  

En immateriell tillgång kan vara en anläggningstillgång eller en omsättningstillgång. En 

anläggningstillgång är en sådan tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas i verk-

samheten, medan en omsättningstillgång är varje annan tillgång.16 I 4 kap. 2 § 1 st. ÅRL 

anges vad som i redovisningen får tas upp som en immateriell anläggningstillgång. Där nämns 

utgifter för forskning och utveckling och liknande, koncessioner, patent, licenser, varumärken, 

hyresrätter och liknande rättigheter samt förvärvad goodwill. Ytterligare vägledning kring vad 

som kan definieras som en immateriell anläggningstillgång kan hämtas i redovisnings-

rekommendationer som ger vägledning i vad som är god redovisningssed.17 I IAS 38 

Immateriella tillgångar definieras en immateriell tillgång generellt som ”en identifierbar icke-

monetär tillgång utan fysisk form”.18 Vidare stadgar IAS 38 att tillgången, för att uppfylla 

definitionen och således få aktiveras i redovisningen, måste vara identifierbar, att bolaget 

skall ha kontroll över tillgången samt att den immateriella tillgången skall ge framtida 

ekonomiska fördelar.19 Kriterierna preciseras ytterligare i IAS 38, p. 11-17. Immateriella 

tillgångar som ej uppfyller kraven för att tas upp som tillgång i bokföringen kan dock ändå 

utgöra ett stort värde i ett bolag.20 

2.2.1.2 Immateriella tillgångar utifrån OECD Guidelines 

Kapitel 6 i OECD Guidelines behandlar immateriella tillgångar. Där finns en definition av 

vad som menas med termen immateriell tillgång i kapitlet; rätt att använda industriella till-

gångar som patent, varumärken, varunamn, mönster eller modeller, litterära och konstnärliga 

rättigheter samt intellektuella tillgångar som know-how och affärshemligheter.21 Kapitlet 

fokuserar på så kallade kommersiella immateriella tillgångar, det vill säga immateriella till-

                                                 
15 J. Kellgren, Kunskapsutveckling och beskattning, s. 79. Sambandet mellan redovisning och beskattning 
kommer ej att behandlas mer utförligt inom ramen för denna uppsats. För en utförlig redogörelse, se J. Bjuvberg, 
Redovisningens betydelse för beskattningen, s. 191-269.  
16 4 kap. 1 § 1 st. ÅRL. 
17 Till exempel IAS, rekommendationer från Bokföringsnämnden, BFN eller från rådet för finansiell 
rapportering, RFR. 
18 IAS 38, p. 8, strecksats 12. 
19 IAS 38, p. 10. 
20 M. Markham, The Transfer Pricing of Intangibles, s. 41. 
21 OECD Guidelines, p. 6.2. 
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gångar som är kopplade till kommersiella aktiviteter.22 Immateriella tillgångar som behandlas 

i detta kapitel 6 är sådana som kan har ett stort värde även om de inte finns upptagna som till-

gångar i redovisningen. 

2.2.2  ÖV ER FÖRIN G  A V IMMA T ERI ELLA  TI LLGÅ NG AR  

Som nämnts inledningsvis kan överföring av immateriella tillgångar ske på olika sätt. Det kan 

ske genom en äganderättsövergång av själva tillgången eller genom att på olika sätt upplåta en 

nyttjanderätt till densamma.23 Upplåts en nyttjanderätt kvarstår äganderätten hos den ur-

sprunglige ägaren.   

Tre olika metoder kan identifieras för att göra immateriella tillgångar tillgängliga för när-

stående bolag. För det första kan ett bolag ge bidrag för forskning och utveckling till ett annat 

bolag. Samtidigt görs en överenskommelse om att det första bolaget sedan får ta del av 

forskningsresultatet. För det andra kan ett bolag bedriva forskning och utveckling på uppdrag 

av ett annat närstående bolag. Den immateriella tillgången övergår sedan enligt avtal på det 

bolag som var uppdragsgivare. Betalningen för det genomförda arbetet kan ses som betalning 

för koncerninterna tjänster om ett koncernförhållande föreligger. För det tredje kan ett bolag 

som utvecklat en immateriell tillgång ta betalt av andra närstående bolag som nyttjar till-

gången.24 Denna betalning utgörs ofta av royalty som baseras på produktion, försäljning eller 

vinst och betalas periodvis, men kan också utgöras av en klumpsumma.25
  

I det följande kommer endast hänsyn tas till transaktioner på grund av en äganderättsöver-

gång, utan hänsyn till om det eventuellt rör sig om betalning för en koncernintern tjänst, och 

upplåtelse av nyttjanderätt, det vill säga betalning av royalty. 

2.3  GRÄNSÖVERSKRIDANDE ÖVERFÖRINGAR  

2.3.1  NÅGO T OM IN T ERNA TION ELL SK ATT ERÄ TT  

För att kunna redogöra för hur beskattning sker vid gränsöverskridande överföringar av im-

materiella tillgångar mellan närstående bolag måste något nämnas om internationell skatterätt; 

vilka rättskällor som kan vara relevanta samt hur dessa förhåller sig till varandra. I detta 

avsnitt kommer en generell översikt att ges.  

                                                 
22 OECD Guidelines, p. 6.2. 
23 OECD Guidelines, p. 6.16. 
24 R. Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s. 355-356. 
25 OECD Guidelines, p. 6.16. 
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För skattesubjekt som är obegränsat eller begränsat skattskyldiga i Sverige är svensk lag-

stiftning, det vill säga den interna internationella skatterätten, den grund som utgör Sveriges 

rätt att beskatta dessa personers inkomster. Enligt svensk rätt är svenska aktiebolag obegränsat 

skattskyldiga i Sverige, medan utländska motsvarigheter är begränsat skattskyldiga.26 

Något som dock påverkar Sveriges möjlighet till att beskatta en inkomst är skatteavtal.27 

Skatteavtal har till huvudsakligt syfte att eliminera dubbelbeskattning genom att fördela be-

skattningsrätten mellan olika stater. Sveriges skatteavtal bygger till stor del på OECD:s 

modellavtal.28 Till modellavtalet finns en omfattande kommentar och för internprissättning 

finns även speciella riktlinjer utgivna av OECD.29 För Sveriges del får kommentaren och 

riktlinjerna relativt stor betydelse vid tolkning och tillämpning av skatteavtalen eftersom de 

bygger på OECD:s modell. Skatteavtal är folkrättsliga avtal som har ingåtts mellan två eller 

flera stater.30 Sverige har ett så kallat dualistiskt synsätt på folkrättsliga avtal, innebärande att 

för att avtalet skall kunna tillämpas på nationell nivå krävs att avtalet har inkorporerats i den 

interna rätten, vilket sker genom att en speciell lag stiftas, en så kallad införlivandelag31. 32  

Ett stadgande i ett skatteavtal om att Sverige har rätt att beskatta en viss inkomst kan inte 

utvidga Sveriges beskattningsrätt utan endast begränsa densamma, vilket innebär att trots att 

stadgandet ger beskattningsrätten till Sverige måste en grund för beskattning finnas i den 

interna rätten för den aktuella inkomsten, för att Sverige skall kunna utnyttja sin beskattnings-

rätt.33  

På senare tid har skatteavtalens förhållande till den interna rätten varit ett ämne för flitig 

diskussion sedan Regeringsrättens domar34 år 2008, där svenska CFC-regler ansågs ha före-

träde framför ett skatteavtal. Dessa domar och den efterkommande diskussionen bland sak-

kunniga kommer dock inte att behandlas mer här. Den 14 december 2010 kom dock 

Regeringsrätten med tre nya domar som behandlar skatteavtalens förhållande till den interna 

                                                 
26 6 kap. 3 och 7 §§ IL. 
27 Enligt Skatteverkets hemsida har Sverige ingått 86 skatteavtal. 
http://www.skatteverket.seprivat/skatter/arbeteinkomst/internationellt/dubbelbeskattningavrakning/skatteavtal.4.
2132aba31199fa6713e80006951.html?posid=1&sv.search.query.allwords=skatteavtal [hämtat 2010-11-15] 
28 M. Dahlberg, Internationell beskattning, s. 22. Se exempelvis Sveriges avtal med Tyskland respektive 
Storbritannien. 
29 Se Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Authorities. 
30 M. Dahlberg, Internationell beskattning, s. 158. De allra flesta avtalen är så kallade bilaterala avtal, det vill 
säga att de bara har två parter. Det nordiska skatteavtalet är dock ett undantag. 
31 Se exempelvis lagen (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland. 
32 M. Dahlberg, Internationell beskattning, s. 158.  
33 M. Dahlberg, Internationell beskattning, s. 164-165. 
34 RÅ 2008 not 61 och RÅ 2008 ref. 24. 
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rätten. I dessa anges att skatteavtal skall tillämpas oavsett innehållet i senare tillkommen 

intern lagstiftning såvida inte lagstiftaren tydligt angett att den interna lagstiftningen skall 

tillämpas före skatteavtal.35  

Eftersom Sverige är medlem i EU får även olika rättskällor från EU betydelse vid beskatt-

ningen. Vid regelkonkurrens mellan intern svensk rätt och EU-rätt har EU-rätten företräde.36 

Se mer om detta i kapitel 2.5 om EU-rätt.  

2.3.2  SV ENS KA  KO RRI G ERI NG SR EG ELN  

I svensk lagstiftning har regler om interprissättning tagits in i 14 kap. 19 § IL. Paragrafen 

kallas ofta korrigeringsregeln eller felprisregeln. 14 kap. 19 § IL kompletteras av 14 kap. 

20 § IL som bestämmer när en ekonomisk intressegemenskap anses föreligga. I detta avsnitt 

kommer dessa två paragrafer att behandlas. Korrigeringsregeln har funnits i svensk lag-

stiftning sedan år 1928 då kommunalskattelagen37 tillkom. Sedan dess har dock en hel del för-

ändringar gjorts.38 Dagens formulering har i huvudsak funnits sedan 1965.39 

Syftet med korrigeringsregeln är att skapa en möjlighet till att kunna justera resultatet för en 

näringsverksamhet när detta blivit för lågt på grund av att vinster, genom användning av fel-

prissättning av varor och tjänster, har överförts från ett svenskt aktiebolag till ett bolag utom-

lands som ingår i den ekonomiska intressegemenskapen.40 Vinstöverföringar mellan bolag i 

ekonomisk intressegemenskap kan under vissa förutsättningar ske öppet, genom till exempel 

koncernbidrag, eller dolt. Det är de dolda vinstöverföringarna som korrigeringsregeln har till 

syfte att förhindra.41 

2.3.2.1 Innebörd och tillämpning  

14 kap. 19 § 1 st. IL lyder som följer.  

”Om resultatet av en näringsverksamhet blir lägre till följd av att villkor 

avtalats som avviker från vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan 

                                                 
35 Regeringsrättens domar från den 14 december 2010, mål nr 283-10, 216-10 och 2662-09. 
36 M. Dahlberg, Internationell beskattning, s. 219-220. 
37 Kommunalskattelagen (1928:370). 
38 Inkomstskatt – en lagkommentar, kommentar nr. 722, s. 283. 
39 Inkomstskattelagen – En kommentar, s. 451.  För en utförlig redogörelse för korrigeringsregelns tillkomst och 
historia hänvisas till R. Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, kapitel 4. 
40 Inkomstskatt – en lagkommentar, kommentar nr. 722, s. 279-280. 
41 Inkomstskattelagen – En kommentar, s. 451. 
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oberoende näringsidkare, ska resultatet beräknas till det belopp som det 

skulle ha uppgått till om sådana villkor inte funnits.” 

Första stycket i paragrafen gäller endast om den som fått ett högre resultat inte skall beskattas 

för detta i Sverige, antingen på grund av lag eller på grund av skatteavtal, och det finns 

sannolika skäl att anta att det föreligger en ekonomisk intressegemenskap mellan parterna 

samt att det inte framgår att villkoren tillkommit på grund av andra skäl än just det att en 

ekonomisk intressegemenskap föreligger, 14 kap. 19 § 1-3 p. IL. 

För att korrigeringsregeln skall kunna tillämpas krävs att den felprissatta överföringen har 

skett mellan skilda rättssubjekt, vilket framgår av att paragrafen talar om avtalade villkor och 

avtal kan som bekant endast ingås mellan skilda rättsubjekt. Korrigeringsregeln kan således 

inte tillämpas på transaktioner eller överföringar mellan olika delar eller enheter av samma 

bolag, ej heller på transaktioner mellan ett bolag och dess fasta driftställe.42 Av paragrafen 

framgår också att det bolag som får ett lägre resultat skall vara skattskyldig i Sverige, medan 

det rättssubjekt som får ett högre resultat inte skall vara skattskyldigt för inkomsten i Sverige. 

Det rättsubjektet som får ett lägre resultat skall enligt paragrafen vara näringsidkare och 

beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Kravet på att bedriva näringsverksamhet finns 

dock inte för det rättssubjekt som är mottagare av överföringen, vilket innebär att denna 

antingen kan vara en fysisk eller juridisk person.43 I det följande förutsätts dock, som tidigare 

nämnts, att den mottagande parten är en utländsk juridisk person motsvarande det svenska 

aktiebolaget. Ett aktiebolags resultat kan bli lägre antingen genom att betala ett för högt pris 

för en vara, tjänst eller nyttjanderätt eller genom att ta för lite betalt för tillhandahållandet av 

en vara, tjänst eller nyttjanderätt. Korrigeringsregeln kan endast tillämpas på gränsöver-

skridande överföringar och alltså inte på överföringar mellan rättsubjekt inom Sveriges 

gränser.44 Dock torde korrigeringsregeln kunna tillämpas på överföringar mellan ett svenskt 

aktiebolag och ett annat svenskt aktiebolags fasta driftställe i utlandet under förutsättning att 

inkomsten beskattas i utlandet på grund av skatteavtal.45 De som enligt korrigeringsregeln kan 

få sitt resultat justerat uppåt är således näringsidkare som är skattskyldiga i Sverige för sin 

inkomst. 

                                                 
42 R. Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s. 131-133. 
43 R. Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s. 122. 
44 R. Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s. 124. 
45 R. Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s. 123, e contrario. 
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Korrigeringsregeln ger också uttryck för det som har kommit att kallas armlängdsprincipen. 

Principen innebär i stort att priser vid olika typer av transaktioner mellan bolag i ekonomisk 

intressegemenskap skall sättas så som de skulle ha satts mellan helt oberoende parter. Om ett 

avtalsvillkor strider mot detta kan ett bolags resultat justeras. Det finns många olika 

definitioner och lagregleringar som ger uttryck för denna princip och för svenskt vid-

kommande är det som tidigare nämnts korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL som kan tillämpas 

för att justera ett bolags resultat med anledning av felaktig prissättning. Det finns dock ett 

undantag från denna princip och det är om det avvikande priset eller villkoret är avvikande på 

grund av någon annan orsak än att en ekonomisk intressegemenskap föreligger.46 Det kan till 

exempel handla om att företaget försöker etablera sig på en ny marknad eller lansera en ny 

produkt eller tjänst.  

Det finns dock inga anvisningar eller liknande i lagen som anger hur ett armlängdspris skall 

bestämmas och vad marknadsmässiga villkor egentligen innebär. Just denna problematik och 

försök till att lösa detta är något som har behandlats mycket47. Som tidigare nämnts är denna 

problematik speciellt svår när det handlar om immateriella tillgångar. Dels på grund av att 

dessa ofta är unika till sitt slag och att det är svårt att bestämma dessas värde utifrån hur stora 

inkomster de kommer att generera i framtiden. I uppsatsen finns ej utrymme till att gå igenom 

detta mer utförligt.48 För att korrigeringsregeln skall kunna tillämpas krävs som tidigare 

nämnts även att bolagets resultat skall ha blivit lägre på grund av det avvikande villkoret. Det 

räcker alltså inte med att ett villkor som avviker från armlängdsprincipen föreligger, detta 

villkor måste också de facto ha resulterat i ett lägre resultat för det bolag som beskattas i 

Sverige för sina inkomster.49   

2.3.2.2 Ekonomisk intressegemenskap 

Som tidigare nämnts kan korrigeringsregeln endast tillämpas på transaktioner mellan bolag i 

ekonomisk intressegemenskap. I den svenska lagstiftningen definieras detta begrepp i 14 kap. 

20 § IL. Ekonomisk intressegemenskap anses, för det första, föreligga då en av parterna, 

mellan vilka transaktionen har ägt rum, direkt eller indirekt deltar i ledningen eller över-

vakningen av den andra parten eller äger del i den andra partens kapital. För det andra anses 

                                                 
46 R. Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s. 148. 
47 Se exempelvis OECD Guidelines.  
48 För mer om detta, se OECD Guidelines. 
49 R. Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s. 154. 



13 
 

ekonomisk intressegemenskap föreligga då samma personer direkt eller indirekt deltar i 

ledningen eller övervakningen av båda parterna eller äger del i båda parters kapital.    

När det gäller att äga del i kapitalet finns inga begränsningar angivna för hur litet detta ägande 

kan vara.50 Det finns heller ingen koppling mellan definitionen av ekonomisk intressegemen-

skap och definitionen av dotterbolag, reglerna om skattebefriad utdelning i 24 kap. IL eller 

intressegemenskap enligt definitionen i 6a kap. 6 § IL.  Inte heller för vad som menas med 

deltar i ledningen eller övervakningen finns någon utrycklig definition eller förklaring av vad 

som avses. Enligt Arvidsson torde ledningen och övervakningen av ett bolag i de flesta fall 

sammanfalla med ägandet av företaget, men han menar att det även kan röra sig om sådan 

kontroll av ett företag som kan följa vid till exempel givande av lån.51 Det kan dock antas att 

desto större ägarsambandet är, eller desto mer inflytande en person har över den andra parten, 

desto större intresse torde finnas av att försöka överföra vinster genom felprissättning. 

Hur ekonomisk intressegemenskap (associated enterprises) definieras i OECD:s modellavtal 

kommer att behandlas nedan under avsnitt 2.3.6.1. 

2.3.2.3 Bevisbörda och beviskrav 

Vid tillämpning av korrigeringsregeln är det Skatteverket som har bevisbördan för att en 

felaktig prissättning faktiskt föreligger. Den skattskyldige måste däremot lämna upplysningar 

och det material som behövs för detta.52 Vid bevisningen spelar aktiebolagets dokumentation 

kring internprissättningen en viktig roll. Korrigeringsregeln har prövats i flera rättsfall53, det 

kommer dock ej att redogöras för dessa inom ramen för denna uppsats. I många av dessa har 

Skatteverket haft problem med bevisningen.  

Det är också Skatteverket som har att göra sannolikt att en ekonomisk intressegemenskap 

faktiskt föreligger mellan parterna.54 Däremot är det näringsidkaren som har att bevisa att ett 

villkor som avvikit från armlängdspriset, inte tillkommit på grund av ekonomisk intresse-

gemenskap utan på grund av andra faktorer, så kallade affärsmässiga skäl, för att korrigering 

av resultatet ej skall ske.55  

                                                 
50 R. Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s. 141. 
51 R. Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s. 141. 
52 Inkomstskatt – en lagkommentar, kommentar nr. 722, s. 280. RÅ 1991 ref. 107. Se mer om detta under avsnitt 
2.3.3 om dokumentationskrav. 
53 Bland annat RÅ 1991 ref. 107, RÅ 1979 1:40 och RÅ 1984 1:16.  
54 R. Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s.143. 14 kap. 19 § 2 st. IL. 
55 R. Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s. 152. 
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2.3.2.4 Förhållande till andra rättsregler 

En intressant fråga är hur korrigeringsregeln förhåller sig till reglerna om uttagsbeskattning i 

22 kap. IL och underprisöverlåtelser i 23 kap. IL.56 När det gäller uttagsbeskattning har frågan 

dock avgjorts i praxis57 där Regeringsrätten framhållit att korrigeringsregeln är lex specialis 

för gränsöverskridande situationer som skall gälla framför mer generella regler, till exempel 

reglerna om uttagsbeskattning, när ett bolags resultat beräknas.58För korrigeringsregelns till-

lämpbarhet torde dock , när transaktionen utgör en kostnad, kostnaden vara avdragsgill enligt 

16 kap. 1 § IL.59 Reglerna om underprisöverlåtelser är inte tillämpliga på gränsöverskridande 

transaktioner eftersom förvärvaren av tillgången måste vara skattskyldig i inkomstslaget 

näringsverksamhet direkt efter förvärvet och därför kan 23 kap. IL inte utgöra ett undantag till 

korrigeringsregeln.60 

2.3.2.5 Konsekvenser av att korrigering sker 

En viktig fråga i sammanhanget är vilka konsekvenser och eventuella risker ett aktiebolag 

löper om dess beskattningsbara resultat justeras i enlighet med korrigeringsregeln.   

För det första kan nämnas risken för att korrigering överhuvudtaget sker. Trots att bolaget 

gjort allt i sin makt för att sätta ett armlängdspris på den gränsöverskridande transaktionen 

finns en risk för korrigering om Skatteverket är av en annan åsikt, vilket bidrar till att det kan 

bli svårt för bolagen att bedöma rättsläget. Ett bolag kan också bli skyldigt att betala skatte-

tillägg om den felaktiga prissättningen anses utgöra lämnande av oriktig uppgift.61 Under 

vilka förutsättningar detta kan ske kommer dock inte att behandlas närmare här. 

När korrigering av ett bolags resultat sker på grund av felaktig prissättning finns även en risk 

för dubbelbeskattning. I de situationer där ett bolags resultat höjs borde det andra bolagets 

resultat i den andra staten minskas i motsvarande mån. Det finns dock inget som till hundra 

procent säkerställer detta. Att undvika dubbelbeskattning är dock till stor del syftet med inter-

nationella skatteavtal. Se mer om risken för att dubbelbeskattning sker och hur dubbel-

beskattning kan undvikas under avsnitt 2.3.6 om OECD:s modellavtal och avsnitt 2.3.8.1 om 

skiljemannakonventionen. 

                                                 
56 Uttagsbeskattning och underprisöverlåtelser kommer att behandlas nedan under avsnitt 2.4.1. 
57 RÅ 2004 ref. 13. 
58 Inkomstskatt – en lagkommentar, kommentar nr. 722, s. 283. 
59 Se till exempel dom i mål nr 251-255-10 från Kammarrätten i Stockholm den 26 oktober 2010. 
60 23 kap. 16 § IL. 
61 15 kap. 1 § SkBL. 
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Enligt Arvidsson torde det även finnas en risk för att den gränsöverskridande vinstöver-

föringen ses som förtäckt utdelning som i så fall kan beläggas med kupongskatt enligt 

kupongskattelagen.62 

2.3.3  DOK U MENT ATIO NSK RAV  

År 2006 antog Europeiska Unionens råd en uppförandekod gällande dokumentationskrav för 

internprissättning mellan företag i intressegemenskap. Denna uppförandekod är inte tvingande 

för medlemsstaterna utan dessa kan själva välja om de vill införa dokumentationskrav över-

huvudtaget eller om de vill ha mindre omfattande krav. 63 

Sverige valde på grund av uppförandekoden att införa regler om dokumentationskrav i 

19 kap. 2a-2b §§ i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, hädanefter 

LSK. Paragraferna stadgar vilken dokumentationsskyldighet ett bolag har gällande sina 

internpriser.64 19 kap. 2a § 1 st. LSK stadgar att den som är skattskyldig i inkomstslaget 

näringsverksamhet skall upprätta skriftlig dokumentation avseende transaktioner som 

företagits med ett bolag som är begränsat skattskyldig. Denna skyldighet gäller endast om en 

ekonomisk intressegemenskap mellan parterna föreligger.65 Om den ekonomiska intresse-

gemenskapen endast bygger på ett indirekt eller direkt kapitalinnehav i ett eller flera andra 

bolag skall dokumentation endast upprättas om kapitalandelen i varje led uppgår till mer än 

femtio procent.66 I 19 kap. 2b § LSK föreskrivs vad den i 19 kap. 2a § LSK nämnda 

dokumentationen skall innehålla; en beskrivning av företaget, organisationen och verk-

samheten, uppgift om arten och omfattningen av transaktionerna, en funktionsanalys, en 

beskrivning av vald prissättningsmetod samt en jämförbarhetsanalys.67 Skatteverket har 

meddelat närmare föreskrifter68 om vad som skall ingå i dokumentationen.69 I föreskriften 

finns en speciell bestämmelse om transaktioner av mindre värde.70 Där ges en möjlighet till 

förenklad redovisning av de uppgifter som dokumentationen skall innehålla enligt 19 kap. 

2b § 1 st. LSK. Denna möjlighet gäller dock inte vid överföring av immateriella tillgångar. 

                                                 
62 R. Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s. 17 samt 1 och 4 §§ Kupongskattelagen (1970:624). 
63 EUT C 176, 28.7.2006 s. 1, Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, 

församlade i rådet, av den 27. juni 2006 om en uppförandekod om dokumentationskrav för internprissättning för 

företag i intressegemenskap i Europeiska unionen. 
64 M. Dahlberg, Internationell beskattning, s. 124. 
65 19 kap. 2a § 2 st. LSK. 
66 19 kap. 2a § 2 st. 2 men. LSK. 
67 19 kap. 2b § 1 st. 1-5 p. LSK. 
68 SKVFS 2007:1. 
69 19 kap. 2b § 2 st. LSK. 
70 SKVFS 2007:1, 10 §. 
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Skatteverket har också gett ut ett meddelande71 om information om dokumentation av 

prissättning av transaktioner mellan företag i intressegemenskap.  

2.3.4  PRI SS ÄT TNIN GS B ES K ED  (ADV AN CE PRI CING  AG REEMEN TS  –  APA:S) 

Möjligheten till Advance Pricing Agreements, eller prissättningsbesked som är den svenska 

översättningen, som ett sätt för bolag att öka den rättsliga förutsebarheten, minska risken för 

dubbelbeskattning eller risken för någon typ av straff, till exempel skattetillägg, finns i många 

länder.72 Sedan 1 januari 2010 finns även denna möjlighet i Sverige genom lagen (2009:1289) 

om prissättningsbesked vid internationella transaktioner. Ett prissättningsbesked innebär att 

den framtida prissättningen av en transaktion bestäms. I prissättningsbeskedet anges även 

under vilka förutsättningar den bestämda prissättningen ska gälla.73 För att ett bolag skall 

kunna få ett prissättningsbesked krävs att en ömsesidig överenskommelse gjorts med den 

behöriga myndigheten i den stat där det andra bolaget har sitt hemvist och att denna överens-

stämmer med ansökan eller godkänns av det sökande bolaget i efterhand.74 Överenskom-

melsen torde leda till att risken för dubbelbeskattning elimineras. Prissättningsbesked är 

bindande för Skatteverket när det gäller prissättningen av de framtida transaktioner som 

omfattas av prissättningsbeskedet.75 Ett prissättningsbeskeds giltighet bestäms till mellan tre 

och fem år. Kortare eller längre tid kan bestämmas om särskilda skäl finns.76 Den som 

ansöker om ett prissättningsbesked är skyldig att betala en avgift för detta om 150 000 kronor 

vid den första ansökan, men avgiften sänks något om ansökan förnyas.77 Sedan lagen trädde i 

kraft har Skatteverket haft tio så kallade förmöten inför en ansökan och fått in sex an-

sökningar som nu handläggs.78 

2.3.5  SP ECIELLT  O M R OYA LT Y  ELLER  ANN AN  PERIOD VIS  UT GÅ EN D E AVGI FT  

Något som är av stor vikt när det handlar om immateriella tillgångar är hur royalty eller andra 

periodvis utgående avgifter för nyttjande av en tillgång beskattas. Det är också intressant 

huruvida royalties går att justera med hjälp av korrigeringsregeln.  

                                                 
71 SKV M 2007:25. 
72 P. T. Nguyen, Transfer Pricing, p.325. 
73 14 § Lag om prissättningsbesked vid internationella transaktioner. 
74 13 § Lag om prissättningsbesked vid internationella transaktioner. 
75 16 § Lag om prissättningsbesked vid internationella transaktioner. 
76 15 § Lag om prissättningsbesked vid internationella transaktioner. 
77 23 § Lag om prissättningsbesked vid internationella transaktioner, Skatteverkets handledning för internationell 

beskattning 2010, s. 258. 
78 Mailkontakt med Elisabeth Bengstsson, Skatteverket, Rättsavdelningen enhet 5, den 14 december 2010. 
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Det finns ingen skatterättslig definition av royalty i den svenska lagstiftningen.79 Vad royalty 

innebär har prövats vid ett flertal tillfällen i domstol80 och det finns även vägledning att hämta 

i propositioner.81 Sammanfattningsvis kan ersättningar för nyttjande av en rättighet som utgår 

periodvis och som varierar i förhållande till nyttjandegraden anses utgöra royalty i ett skatte-

rättsligt hänseende.82 

I svensk lagstiftning finns en speciell bestämmelse som behandlar utbetalning av royalty från 

ett svensk bolag. Bestämmelsen finns i 6 kap. 11 § 2 st. IL.83 Där stadgas att ersättning i form 

av royalty eller annan periodvis utgående avgift för nyttjande av materiella och immateriella 

tillgångar skall anses som inkomst från ett fast driftställe i Sverige om ersättningen kommer 

från en näringsverksamhet med fast driftställe i Sverige. Regeln gäller oberoende av bolagens 

inbördes förhållande. Innebörden av regeln blir att ett utländskt bolag som tar emot royalty 

eller annan periodvis utgående avgift för nyttjande av immateriella tillgångar beskattas för 

detta i Sverige som om det hade haft ett fast driftställe här, trots att ett sådant inte föreligger 

enligt den definition som ges av fast driftställe i 2 kap. 29 § IL.84 När det kommer till vilka 

krav som ställs på den person som nyttjar tillgången skall paragrafen förstås så att den 

personen minst skall ha status av ett fast driftställe i Sverige.85 Paragrafen gäller således även 

för aktiebolag eller andra svenska juridiska personer som har sitt hemvist i Sverige och minst 

uppfyller kraven för ett fast driftställe, och ej endast för fasta driftställen.86 

I 6a kap. 2 § IL stadgas att undantag från beskattning enligt 6 kap. 11 § 2 st. IL skall gälla 

under vissa i kapitlet angivna förutsättningar. Kapitlet är ett resultat av det svenska inför-

livandet av det så kallade ränte/royalty-direktivet.87 I kapitlet finns bestämmelser som måste 

uppfyllas om vem som skall vara betalare och vem som skall vara mottagare samt om deras 

inbördes förhållande för att undantaget skall gälla. 6a kap. 3 § IL stadgar att betalaren skall 

vara en juridisk person som finns speciellt angiven i bilaga 6a till IL samt att denna skall vara 

obegränsat skattskyldig i Sverige eller begränsat skattskyldig men bedriva näringsverksamhet 

här från ett fast driftställe. Alla de juridiska personer som finns angivna i bilaga 6a är juridiska 

                                                 
79 M. Dahlberg, Internationell beskattning, s. 95.  
80 RÅ 1958 ref. 48, RÅ 1947 ref. 34. 
81 Prop. 1981/82:10 s. 59. 
82 SOU 1999:79, s. 194. 
83 Motsvarande bestämmelse fysiska personer finns i 3 kap. 18 § 2 st. IL 
84 Inkomstskatt – en lagkommentar, kommentar nr. 212, s. 74. 
85 Inkomstskatt – en lagkommentar, kommentar nr. 212, s. 74. 
86 M. Dahlberg, Internationell beskattning, s. 53. 
87 Direktiv (2003/49/EG), M. Dahlberg, Internationell beskattning, s. 93. 
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personer hemmahörande i länder inom EU. Mottagaren av betalningen skall enligt 6a kap. 4 § 

IL också vara en sådan juridisk person som finns angiven i bilaga 6a till IL. Den juridiska 

personen skall dessutom ha sitt hemvist i en medlemsstat i EU, vara skyldig att betala en viss 

skatt som finns angiven i bilaga 6a.2 samt ta emot ersättningen för egen del, 6a kap. 4 § 1-3 p. 

IL. Den nyttjade tillgången får heller inte vara hänförlig till en sådan persons fasta driftställe 

utanför EU för att undantaget skall gälla.88  

Enligt 6a kap. 6 § IL skall en intressegemenskap föreligga mellan det betalande bolaget och 

det mottagande. Intressegemenskap i detta fall är ej samma begrepp som ekonomisk intresse-

gemenskap i 14 kap. 19 § IL. Enligt 6a kap. 6 § IL anses intressegemenskap föreligga då ett 

av företagen innehar minst 25 procent av kapitalet i det andra företaget eller då minst 25 

procent av kapitalet i båda företagen innehas av ett annat företag som hör hemma i en EU stat.  

I kapitlet finns även en paragraf som reglerar oriktig prissättning i dessa situationer. I 6a kap. 

7 § IL stadgas att om ersättningen är högre än vad som skulle ha avtalats mellan oberoende 

parter, gäller undantaget från beskattningen endast den del av ersättningen som skulle ha 

avtalats om ingen intressegemenskap hade funnits.  

En intressant fråga i detta sammanhang är om korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL kan 

tillämpas på dessa royalties eller andra periodvis utgående avgifter. Svaret på denna fråga är 

att korrigeringsregeln ej går att tillämpa när royaltyn skall beskattas i Sverige enligt 6 kap. 

11 § 2 st. IL, som om ett fast driftställe funnits här, eftersom ett av rekvisiten i korrigerings-

regeln stadgar att den som fått ett högre resultat inte skall beskattas för inkomsten i Sverige. 

Det kan dock vara så att Sverige till exempel genom att införa en artikel om royalty89 i ett 

skatteavtal har avstått sin beskattningsrätt till källstaten och att beskattning därmed ändå inte 

sker i Sverige för den utbetalda royaltyn. Det kan dock diskuteras huruvida korrigeringsregeln 

ändå kan tillämpas eftersom, som tidigare nämnts, skatteavtal inte kan utvidga den svenska 

beskattningsrätten utan endast begränsa densamma. 

När de gäller korrigeringsregelns tillämpbarhet på situationer då undantaget i 6a kap. IL 

gäller, torde inget behov till detta finnas eftersom undantaget endast gäller så stor del av 

betalningen som motsvarar vad som skulle ha avtalats mellan oberoende parter. Eventuellt 

överstigande belopp beskattas ändå i Sverige enligt huvudregeln i 6 kap. 11 § 2 st. IL. 

                                                 
88 6a kap. 5 § IL. 
89 Art. 12 i OECD:s modellavtal är ett exempel på detta. 
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Royalties som betalas från ett utländskt bolag till ett svenskt bolag kan däremot justeras enligt 

korrigeringingsregeln, om rekvisiten för korrigering är uppfyllda. 

2.3.6  OECD:S MO D ELLAVT A L  

I svensk praxis90 har OECD:s modellavtal och Transfer Pricing and Multinational Enter-

prises91 utgiven av OECD år 1979 tillerkänts ett visst rättskällevärde och på grund av detta 

kommer även OECD:s syn på internprissättning att behandlas.92 Som tidigare nämnts bygger 

många av Sveriges skatteavtal på modellavtalet och jag har därför valt att presentera relevanta 

artiklar i avtalet. Eftersom avtalet inte kan utvidga Sveriges beskattningsrätt utan endast 

begränsa densamma kommer artiklarnas förhållande till de svenska reglerna att kommenteras.   

2.3.6.1 Artikel 9 Associated Enterprises och artikel 12 Royalty 

Artikel 9 Associated Enterprises i OECD:s modellavtal reglerar prissättning av transaktioner 

mellan bolag i ekonomisk intressegemenskap (associated enterprises). I art 9.1 i modellavtalet 

preciseras vad som avses med associated enterprises. Definitionen stämmer överens med den 

svenska definitionen av bolag i ekonomisk intressegemenskap i 14 kap. 20 § IL. I fort-

sättningen av art 9.1 fastställs att om ett bolag har fått ett lägre resultat på grund av avvikande 

villkor som inte skulle ha avtalats mellan oberoende parter, får vinsten som detta bolag skulle 

ha fått om marknadsmässiga villkor avtalats räknas in i bolagets resultat vid beskattningen. 

Art. 9.2 uppmanar till att om en justering av ett resultat görs i en stat bör den andra staten göra 

motsvarande justering för att förhindra dubbelbeskattning. Där står även att behörig 

myndighet i respektive stat skall överlägga med varandra vid behov för att förhindra dubbel-

beskattning. Art. 9 utgör dock ingen säkerhet för att dubbelbeskattning inte sker. 

Artikel 12 i modellavtalet behandlar royalty. Enligt art 12.1 skall royalty beskattas i den stat 

där den så kallade ”beneficial owner” har sitt hemvist. ”The beneficial owner” är oftast 

mottagaren av, eller den som har rätt till, royaltybetalningen.93 I art 12.2 ges en definition av 

vad som avses med royalty vid tillämpningen av artikeln. Där anges att royalty är en 

betalning, av vilket slag som helst, som ersättning för nyttjanderätten till ”upphovsrätt till 

litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk (häri inbegripet biograffilm), patent, varumärke, 

mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för 

                                                 
90 Shell-målet, RÅ 1991 ref. 107. 
91 Föregångare till dagens OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administrations, 2010.   
92 Inkomstskatt – en lagkommentar, kommentar nr. 722, s. 281. 
93 Se mer om detta begrepp i M. Dahlberg, Internationell beskattning, s. 180. 
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upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur”94. Artikeln 

är endast tillämplig på royalty som utgår med så stort belopp som skulle ha avtalats mellan 

oberoende parter. Eventuellt överstigande belopp beskattas efter respektive stats inhemska 

regler med beaktning av skatteavtal.95 Detta innebär att det överstigande beloppet kan 

behandlas enligt svensk lagstiftning och således beskattas i Sverige.  

2.3.6.2 Modellavtalets förhållande till svensk rätt 

För att kunna avgöra hur överföringar av immateriella tillgångar behandlas enligt svensk rätt 

är det av betydelse hur den svenska rätten förhåller sig till skatteavtalen, eftersom dessa 

påverkar tillämpningen av den svenska interna rätten. Här har en jämförelse gjorts mellan 

svensk rätt och OECD:s modellavtal eftersom många av Sveriges skatteavtal bygger på 

modellavtalet.  

Artikel 9 utgör ingen begränsning av den svenska beskattningsrätten, utan den svenska korri-

geringsregeln anses vara något snävare. Till exempel omfattas inte vissa royaltybetalningar av 

den svenska korrigeringsregeln, se ovan under avsnitt 2.3.5. Ej heller omfattas filialfall eller 

underkapitalisering av den svenska regeln.96 När det gäller royaltybetalningar skiljer sig 

svensk intern rätt mycket från vad som stadgas i modellavtalet, speciellt när det gäller 

royaltybetalningar från Sverige till en annan stat.97  

2.3.7  SV ENS KA  SKA TT EAVT A L  

För att kunna göra en bedömning av hur beskattningen sker vid överföring av immateriella 

tillgångar från Sverige till en annan EU-stat har jag valt att titta på hur motsvarande artikel 9, 

Associated Enterprises och artikel 12, Royalty är utformade i tre olika skatteavtal och hur 

dessa överensstämmer med modellavtalet, eftersom den faktiska beskattningen inte sker uti-

från modellavtalet utan utifrån hur respektive skatteavtal för sig är utformat.  

2.3.7.1 Tyskland 

Artikel 9 om företag i intressegemenskap i skatteavtalet mellan Sverige och Tyskland över-

ensstämmer helt med art. 9 i modellavtalet.98 Även artikel 12 om royalty överensstämmer med 

                                                 
94 Översättning av art 12.2 enligt Skatteverkets handledning för internationell beskattning, s. 560. 
95 Art 12.4 OECD:s modellavtal. 
96 Skatteverkets handledning för internationell beskattning, s. 259. 
97 Se ovan under avsnitt 2.3.5. 
98 Art. 9 i 1992 års avtal mellan Konungariket Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland i jämförelse med art. 9 
OECD:s modellavtal. 
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modellavtalet, vilket innebär att royalty som betalas från ett aktiebolag i Sverige till ett bolag i 

Tyskland, enligt avtalet skall beskattas i Tyskland.   

2.3.7.2 Storbritannien 

Artikel 9 i skatteavtalet mellan Sverige och Storbritannien överensstämmer med modell-

avtalet.99 Även i detta avtal beskattas royalty enligt art. 12 i den stat där det mottagande 

bolaget har sitt hemvist. Artikel 12 överensstämmer även i övrigt med modellavtalet. 

2.3.7.3 Det nordiska avtalet 

Det nordiska skatteavtalet är ett så kallat multilateralt avtal, vilket innebär att det är ingått 

mellan fler än två stater. De stater som har tecknat avtalet är Sverige, Danmark, Färöarna, 

Finland, Island och Norge.100 Även i detta avtal överensstämmer artiklarna med modell-

avtalet.101 

2.3.8  INT ERN PRI SS ÄT T NING  O CH EU-R ÄT T  

Inom EU finns ett forum, Joint Transfer Pricing Forum (JTPF), som jobbar med att försöka 

hitta lösningar på praktiska problem med internprissättning inom EU. JTPF:s arbete är indelat 

i två huvudområden, för det första skiljemannakonventionen och för det andra övriga problem 

kopplade till internprissättning som de tycker är relevanta.102 Internprissättning har inte varit 

föremål för någon dom från EU-domstolen förrän i januari 2010, SGI-domen. I detta avsnitt 

kommer skiljemannakonventionen att behandlas samt SGI-domen att refereras. 

2.3.8.1 Skiljemannakonventionen 

Som tidigare nämnts finns en risk för att dubbelbeskattning sker till följd av att ett aktiebolags 

resultat justeras på grund av felprissättning utan att den andra partens resultat justeras i 

motsvarande mån. Inom EU har det arbetats med metoder för att förhindra att sådan 

dubbelbeskattning sker.103 Ett resultat av detta arbete är den så kallade skiljemannakonven-

                                                 
99 Art 9 i 1983 års avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Det Förenade Konungariket Storbritannien 
och Nordirlands regering i jämförelse med art 9 OECD:s modellavtal. 
100 Se 1996 års avtal. 
101 Art. 9 och 12 i 1996 års avtal mellan de nordiska länderna i jämförelse med art. 9 och 12 i OECD:s 
modellavtal. 
102 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing/forum/index_en.htm [hämtad 
2010-12-05] 
103 M. Dahlberg, Internationell beskattning, s. 312. 
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tionen.104 Eftersom det är en konvention blir inte alla medlemsstater automatiskt bundna av 

konventionen utan för att bli gällande måste medlemsstaterna ansluta sig till konventionen 

genom ratifikation. Konventionen är automatiskt giltig i femårsintervaller om inte någon 

medlemsstat motsätter sig detta.105  

Konventionens syfte är att vara ett medel för att förhindra att dubbelbeskattning sker vid 

justering av internpriser. Till skillnad mot de metoder för detta som ges i skatteavtalen innebär 

nyttjandet av förfarandet i konventionen att dubbelbeskattning med säkerhet inte uppstår.106 

Har inte dubbelbeskattning undanröjts på annat sätt skall bolaget inom tre år underrätta den 

behöriga myndigheten i sin egen stat om detta samt meddela vilka andra behöriga myndig-

heter i andra avtalsslutande stater som kan bli berörda.107 Myndigheten skall då försöka lösa 

problemet genom en ömsesidig överenskommelse med den eller de andra avtalsslutande 

staten eller staterna.108 Om det inte lyckas skall en rådgivande kommitté inrättas som skall 

avge ett yttrande i frågan. Utifrån yttrandet skall de behöriga myndigheterna fatta ett beslut. 

Om de ej kan komma överens skall yttrandet från kommittén utgöra beslutet.109År 2008 hade 

konventionen troligtvis ännu inte utnyttjats för att förhindra dubbelbeskattning i något fall.110  

2.3.8.2 SGI-domen - referat 

I mål C-311/08 SGI har EU-domstolen för första gången prövat hur nationella regler om 

internprissättning förhåller sig till stadgandet om fri rörlighet inom EU.111 Målet handlar i 

huvudsak om hur de belgiska reglerna om oriktig prissättning förhåller sig till etablerings-

friheten i art. 43 EGF, nuvarande art. 49 EUF och fri rörlighet för kapital i art. 56 EGF, 

nuvarande art. 63 EUF.112  

                                                 
104 Konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i 

intressegemenskap (90/436/EEG), lag (1999:1211) om konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid 
justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap, Bilaga. 
105http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing/arbitration_convention/index_en.
htm [hämtad 2010-12-06] 
106http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing/arbitration_convention/index_en.
htm [hämtad 2010-12-06] 
107 Art. 6.1 Skiljemannakonventionen. 
108 Art. 6.2 Skiljemannakonventionen. 
109 Art. 7, 11 och 12 Skiljemannakonventionen.  
110 B. Terra, P. Wattel, European Tax Law, s. 567. Information om huruvida konventionen har nyttjats efter det 
är svår att finna, vilket skulle kunna bero på att det handlar om ett skiljedomsförfarande.  
111 M. Hilling, Aktuellt om EU-domstolens praxis. 
112 Mål C-311/08, p. 1 och 18. 
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Den belgiska lagstiftningen som var aktuell i målet var följande. Art. 26 tillsammans med art. 

227 i den belgiska lagen om inkomstskatt113, hädanefter kallad CIR 1992, stadgar att om ett 

bolag med hemvist i Belgien beviljar avvikande eller vederlagsfria förmåner till en utländsk 

juridisk person som varken har säte, huvudsaklig etablering, ledning eller förvaltning i 

Belgien och som samtidigt är indirekt eller direkt närstående till det belgiska bolaget eller 

ingår i samma intressegemenskap skall det belgiska bolagets resultat höjas i motsvarande 

mån. Samma gäller om det utländska bolaget, till vilket den avvikande eller vederlagsfria 

förmånen har beviljats, ej är skattskyldigt för inkomstskatt eller är skattskyldigt enligt ett 

system som är betydligt förmånligare än det som är tillämpligt för bolag med hemvist i 

Belgien.  Art. 49 och 79 CIR 1992 innehåller stadganden om vilka kostnader som är avdrags-

gilla. I art. 49 stadgas att avdrag endast får göras för bevisade kostnader som bolaget haft för 

att förvärva eller bibehålla skattepliktiga intäkter. Art. 79 stadgar att avdrag för förluster ej får 

göras från inkomst eller vinst som härrör sig från avvikande eller vederlagsfria förmåner som 

bolaget fått från ett närstående bolag.114   

SGI är ett belgiskt bolag som äger 65 procent av kapitalet i det franska bolaget Recydem, i 

vilket SGI även är styrelseledamot. SGI ägs till 34 procent av Cobelpin som är ett 

luxemburgskt bolag. Cobelpin är även styrelseledamot i SGI och sköter SGI:s löpande 

förvaltning. SGI hade beviljat ett räntefritt lån till Recydem. SGI hade även betalat 

styrelsearvoden till Cobelpin. Båda dessa transaktioner angreps av skattemyndigheten, det 

räntefria lånet genom art. 26 CIR 1992 och styrelsearvodena genom art. 49 CIR 1992, med 

den följden att SGI:s resultat höjdes.115 Den nationella domstolen anser att skattemyndigheten 

gjort en korrekt tillämpning av lagrummen i denna situation, men är osäker på om dessa regler 

strider mot EG-rätten och har därför bett om ett förhandsavgörande om huruvida art. 43 EGF 

jämförd med art. 48 respektive art. 56 EGF i jämförelse med art. 48 EGF samt i förkommande 

fall art. 12 EGF utgör ett hinder för den ovan beskriva belgiska lagstiftningen.  

Domstolen prövar endast huruvida den aktuella lagstiftningen inskränker etableringsfriheten, 

men säger samtidigt att även fri rörlighet för kapital kan vara aktuellt i frågan. När det gäller 

                                                 
113 Code des impôts sur les revenus, som konsoliderades genom kunglig kungörelse av den 10 april 1992 och 
stadfästes genom lag av den 12 juni 1992.   
114 Mål C-311/08, p. 3-8. 
115 Mål C-311/08, p. 9-14. 
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art. 12 EGF säger domstolen med hänvisning till praxis att denna artikel inte skall tillämpas i 

fall då det finns särskilda regler om icke-diskriminering.116  

Domstolen går vidare med att utreda huruvida det föreligger en inskränkning i etableringsfri-

heten. Det konstateras att den aktuella lagstiftningen innebär att avvikande eller vederlagsfria 

förmåner endast kan räknas in i det belgiska bolagets resultat om mottagaren av förmånen har 

sitt hemvist i en annan medlemsstat.117 Detta, menar domstolen, leder till att den skattemäss-

iga situationen är mindre fördelaktig för ett belgiskt bolag som beviljar förmåner till ett bolag 

med hemvist i en annan stat än för ett bolag som beviljar förmåner till ett annat belgiskt bolag, 

vilket i sin tur leder till att etableringsfriheten inskränks.118 Det behöver ej bevisas att bolag 

faktiskt avstått från att etablera sig i en annan medlemsstat på grund av lagstiftningen, utan 

det är tillräckligt att lagstiftningen kan innebära en inskränkning av etableringsfriheten.119 

Domstolen påpekar att det också finns en risk för dubbelbeskattning vid gränsöverskridande 

transaktioner genom att det bolag som beviljar förmånen får ett höjt resultat utan att en 

justering sker av det mottagande bolagets resultat. Denna risk anses inte helt kunna avhjälpas 

genom tillämpning av skiljemannakonventionen eftersom den innebär merkostnader för 

bolaget och kan pågå under flera år.120 På grund av det ovan sagda anser domstolen att 

lagstiftning som den belgiska utgör en inskränkning av etableringsfriheten.121  

Domstolen fortsätter sedan med att utreda om lagstiftningen kan rättfärdigas. Enligt praxis 

kan en bestämmelse som inskränker etableringsfriheten endast tillåtas om ”ändamålet med 

densamma är lagenligt och förenligt med fördraget samt om den är motiverad av tvingande 

skäl av allmänintresse. Det krävs i ett sådant fall dessutom att inskränkningen är ägnad att 

säkerställa att det eftersträvade ändamålet uppnås och att den inte går utöver vad som är nöd-

vändigt för att uppnå detta ändamål”122. I målet prövas om inskränkningen kan rättfärdigas av 

att lagstiftningen har till syfte att främja en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten 

mellan medlemsstaterna eller att förebygga skatteflykt.123 När det gäller första alternativet 

konstaterar domstolen att om bolag med hjälp av avvikande eller vederlagsfria förmåner kan 

föra över vinster till närstående bolag i en annan medlemsstat skulle detta riskera att rubba 

                                                 
116 Mål C-311/08, p. 30-31, 36-37. 
117 Mål C-311/08, p. 42. 
118 Mål C-311/08, p. 43-44. 
119 Mål C-311/08, p. 50. 
120 Mål C-311/08, p. 53-54. 
121 Mål C-311/08, p. 55. 
122 Mål C-311/08, p. 56. 
123 Mål C-311/08, p. 60 och 65. 
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fördelningen av beskattningsrätten mellan staterna.124 När det gäller det andra alternativet, att 

förebygga skatteflykt, gäller att den nationella lagstiftningen inte behöver ha till specifikt 

ändamål att motverka skatteflykt för att ändå kunna rättfärdigas av denna rättfärdigandegrund 

tillsammans med ändamålet att upprätthålla en välavvägd fördelning av beskattningsrätten.125  

Skulle en sådan lagstiftning som här behandlas inte finnas skulle detta kunna leda till upplägg 

där bolag medvetet, med hjälp av avvikande eller vederlagsfria förmåner, flyttar över vinster 

till de medlemsstater som har den mest fördelaktiga beskattningen endast för att undvika 

skatt.126 Domstolen konstaterar att dessa båda rättfärdigandegrunder tillsammans innebär att 

”de ändamål som eftersträvas med en sådan lagstiftning som den i målet vid den nationella 

domstolen är förenliga med fördraget, samt att denna lagstiftning omfattas av tvingande skäl 

av allmänintresse och att den är ägnad att säkerställa uppnåendet av dessa ändamål”.127  

Då återstår för domstolen att pröva huruvida den aktuella lagstiftningen inte går längre än 

nödvändigt för att uppnå ändamålen. Domstolen uppställer här några kriterier för att kravet på 

proportionalitet skall anses vara uppfyllt. För det första sägs att den skattskyldige måste 

beredas tillfälle att lägga fram uppgifter som styrker eventuella affärsmässiga skäl för trans-

aktionen, utan onödiga administrativa krav. Den skattemässiga korrigeringen får dessutom 

endast gälla den del av överföringen som inte är affärsmässig.128 Den belgiska regeringen 

uppger att dessa kriterier uppfylls.  

Domstolen meddelar på grund av det ovanstående följande beslut i målet. 

”Artikel 43 EG jämförd med artikel 48 EG ska tolkas så, att dessa artiklar i 

princip inte utgör hinder för en lagstiftning i en medlemsstat, såsom den 

lagstiftning som är aktuell i målet vid den nationella domstolen, enligt 

vilken en avvikande eller vederlagsfri förmån beskattas hos det bolag som 

har hemvist i landet, när det bolaget har beviljat en sådan förmån till ett 

direkt eller indirekt närstående bolag med hemvist i en annan medlemsstat, 

medan förstnämnda bolag inte beskattas för en sådan förmån när den 

beviljas ett direkt eller indirekt närstående bolag som har hemvist i landet. 

Det ankommer dock på den hänskjutande domstolen att pröva huruvida den 

lagstiftning som är aktuell i målet vid den nationella domstolen inte går 
                                                 
124 Mål C-311/08, p. 63. 
125 Mål C-311/08, p. 66. 
126 Mål C-311/08, p. 67-68. 
127 Mål C-311/08, p. 69. 
128 Mål C-311/08, p. 70-75. 
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utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de ändamål som eftersträvas 

med lagstiftningen, betraktade som en helhet.”129   

2.4  BESKATTNING VID ÖVERFÖRING AV IMMATERIELLA TILLGÅNGAR MELLAN 

SVENSKA BOLAG I  INTRESSEGEMENSKAP  
Någon motsvarighet till korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL som gäller för transaktioner 

mellan bolag inom Sveriges gränser finns inte. Resultatet skall således beräknas enligt bok-

föringsmässiga grunder utan att sådan korrigering kan ske som 14 kap. 19 § IL ger möjlighet 

till.130 Det finns dock vissa regleringar som begränsar bolagens möjligheter att prissätta olika 

transaktioner på det sätt som bäst gynnar bolaget skattemässigt. Inom Sveriges gränser finns 

inga incitament att flytta vinster mellan bolag för att komma åt en lägre skattesatts eftersom 

bolagsskattesatsen är nationell, däremot kan det finnas ett intresse av att genom felaktig pris-

sättning föra över vinster från ett bolag som går med vinst till ett som går med förlust för att 

minska bolagsgruppens totala skattebörda. De regler som blir tillämpliga i dessa situationer är 

i första hand regler om uttagsbeskattning i 22 kap. IL och underprisöverlåtelser i 23 kap. IL. 

Vid framställningen nedan kommer endast regler som på ett eller annat sätt har betydelse för 

överföringar av immateriella tillgångar att behandlas. 

2.4.1  UTT A GS B ES KA TT NING  O CH UN D ER PRI SÖ VER LÅT ELSER  
Uttagsbeskattning innebär att om en tillgång eller en tjänst överlåts mot en ersättning under 

marknadsvärdet skall överlåtelsen beskattas hos överlåtaren som om ersättningen ändå mot-

svarat marknadsvärdet, om överlåtelsen inte är affärsmässigt motiverad.131 Uttagsbeskattning 

torde även kunna ske vid upplåtande av nyttjanderätt.132 Att observera är att korrigering enligt 

regler om uttagsbeskattning endast kan ske om ersättningen varit för låg, ej om för hög er-

sättning betalats för tillgången eller tjänsten. Affärsmässigt motiverad kan en överlåtelse 

under marknadsvärdet vara om den till exempel sker i reklamsyfte eller för att komma in på 

en ny marknad.133 Förarbetena ger ingen ytterligare vägledning om vad som skulle kunna ses 

som affärsmässigt motiverat utan hänvisar till att detta är en fråga som bör avgöras i praxis.134 

Lagrådet menar dock att innebörden ”av uttrycket affärsmässigt motiverad torde ge upphov 

till mer påtagliga tillämpningsproblem när tillgångar eller tjänster överlåts till underpris 

                                                 
129 Mål C-311/08, p. 77. 
130 14 kap. 2 § IL. 
131 22 kap. 1, 3 och 7 §§ IL. Observera att för att regler om uttagsbeskattning skall omfatta tjänster krävs att 
värdet av tjänsten är mer än ringa, 22 kap. 4 § IL.  
132 Skatteverkets handledning för beskattning av inkomst vid 2010 års taxering - Del 2, s. 327.  
133 Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 277. 
134 Se främst prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 291, prop. 1998/99:15 s. 166 och SOU 1998:1 s. 137. 
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mellan företag som tillhör samma företagsgrupp eller på annat sätt ingår i samma intresse-

gemenskap”135. Å andra sidan kan sägas att överlåtelser till ett pris under marknadsvärdet 

generellt är betingade av att någon typ av intressegemenskap föreligger mellan bolagen.136 

Endast detta förhållande torde dock inte vara tillräckligt för att en transaktion skall vara 

affärsmässigt motiverad. Det sägs också att för att vara affärsmässigt motiverad måste en 

överlåtelse till ett pris under marknadsvärdet på något sätt ha ett samband med intäkter.137  

Om en överlåtelse skett till ett pris under marknadsvärdet utan att vara affärsmässigt moti-

verad kan beskattning till marknadsvärdet ändå undgås om kriterierna för underprisöverlåtelse 

är uppfyllda.138 Med underprisöverlåtelse menas en överlåtelse av tillgångar139 som sker mot 

en ersättning under marknadsvärdet som inte är affärsmässigt motiverad om villkoren i 

23 kap. 14-29 §§ IL uppfylls.140 Enligt 23 kap. 10 § IL skall dock beskattning ske som om 

ersättningen för tillgången minst motsvarat det skattemässiga värdet av tillgången. Tillgången 

skall även anses förvärvad till det skattemässiga värdet.  

De krav som ställs för att en underprisöverlåtelse skall vara för handen är många och omfattar 

olika områden.  I den följande framställningen kommer fokus att ligga på de krav som har an-

knytning till parternas inbördes relation. Dessutom kommer endast krav som är relevanta då 

båda parter är svenska aktiebolag eller motsvarande utländsk juridisk person som är skatt-

skyldig för sin verksamhet i Sverige.141  

En första förutsättning är att om inte en hel näringsverksamhet eller verksamhetsgren överlåts, 

måste överlåtaren med avdragsrätt kunna lämna koncernbidrag till förvärvaren det be-

skattningsår då överlåtelsen sker. När sådant koncernbidrag kan lämnas bestäms i 35 kap. IL. 

Koncernbidrag kan lämnas mellan moderföretag och helägt dotterföretag, mellan helägda 

dotterföretag, mellan företag som kan fusioneras samt sådana fall då koncernbidraget kunnat 

förmedlas från ett bolag till ett annat för att slutligen nå slutdestinationen.142 Med moderbolag 

menas ett företag som äger mer än 90 procent av andelarna i ett svenskt aktiebolag. Ett helägt 

dotterbolag är ett bolag som ägs av ett moderbolag på ovanstående sätt.143 I övrigt finns krav 

                                                 
135 Prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 291. 
136 B. Wiman, Beskattning av företagsgrupper, s. 40. 
137 R. Påhlsson, A4 Inkomst av näringsverksamhet 
138 23 kap. 9 § IL. 
139 Tjänster innefattas ej, 23 kap. 3 § IL e contrario. 
140 23 kap. 3 § IL. 
141 Dessa bolag uppfyller kraven på definition av parterna samt skattskyldighet i 23 kap. 14 och 16 §§ IL. 
142 35 kap. 3-6 §§ IL. 
143 35 kap. 2 § IL. 
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gällande kvalificerade andelar och vissa förutsättningar om förvärvaren har ett underskott, 

men dessa kommer inte att beskrivas mer utförligt här. 

Reglerna om uttagsbeskattning och underprisöverlåtelser omfattar de transaktioner som sker 

vid en äganderättsövergång av en immateriell tillgång, men inte alltid att nyttjanderätt upplåts 

till tillgången. Som ovan nämnts gäller reglerna om uttagsbeskattning tillgångar och tjänster 

endast om värdet på tjänsten är mer än ringa, medan reglerna om underprisöverlåtelser bara 

gäller tillgångar. 

2.4.2  ÖV ERP RISÖV ER LÅT ELS ER O CH  VIS S A  UN D ERP RI SÖV ER LÅT ELS ER  SO M EJ  

OMFA TT AS  AV  23  K AP .  IL   

Som tidigare nämnts gäller reglerna om uttagsbeskattning och underprisöverlåtelser endast 

transaktioner som sker till ett pris under marknadsvärdet. Möjligheten till underprisöver-

låtelser enligt 23 kap. IL gäller dessutom endast tillgångar och ej tjänster. Detta utesluter inte, 

enligt Wiman, att en underprisöverlåtelse vid tillhandahållande av en tjänst ändock skulle 

kunna godtas så länge det föreligger koncernbidragsrätt mellan företagen.144  

Transaktioner till ett pris över marknadsvärdet regleras överhuvudtaget inte uttryckligt i lagen 

vid överföringar mellan svenska företag. Hur överprissättning skall hanteras skattemässigt är 

därför något osäkert.145 Sägas kan dock att bara för att det inte regleras i lagen kan slutsatsen 

inte dras att överprissättning skulle vara tillåtet.146 Denna fråga har till viss del diskuterats i 

förarbetena.147 Där ger departementschefen uttryck för uppfattningen att dolda vinst-

överföringar ej skall kunna ske hur som helst genom överprissättning. Däremot skall inte 

korrigering ske av ett bolags resultat om vinstöverföringen i stället hade kunnat lämnas genom 

ett öppet koncernbidrag. Om detta förhållande inte föreligger behöver det dock inte innebära 

att korrigering alltid skall ske. Departementschefen framhåller dock att korrigering bör ske i 

de fall då överprissättningen syftar till att erhålla en obehörig beskattningsförmån, vilket i 

stort sätt motsvarar de situationer då den som får ett högre resultat är skattskyldig för 

utdelning från den som får det lägre resultatet.148 Att genom prissättning försöka komma runt 

reglerna om öppna koncernbidrag torde i de flesta fall få till följd att en obehörig skatteförmån 

uppkommer.149 Det kan dock enligt Wiman spela roll hur koncernbidragsreglerna undgås.150 

                                                 
144 B. Wiman, Beskattning av företagsgrupper, s. 87. 
145 B. Wiman, Beskattning av företagsgrupper, s. 88. 
146 B. Wiman, Beskattning av företagsgrupper, s. 88. 
147 Prop. 1965:126 och SOU 1977:86. 
148 Prop. 1965:126, s. 54. 
149 B. Wiman, Koncernbeskattning, s. 78. 
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Något som verkar spela roll i detta sammanhang är om intressegemenskapen mellan bolagen 

bygger på ägande eller någon annan faktor. Finns ett ägarsamband mellan bolagen finns 

eventuellt en möjlighet att behandla överprissättningar som förtäckt utdelning respektive 

förtäckt aktieägartillskott.151 Andra regler som eventuellt skulle kunna tillämpas är regler om 

skatteflykt. 

2.5  EU-RÄTT  

2.5.1  INLEDNIN G  

Sverige har varit medlem i Europeiska Unionen sedan den 1 januari 1995. Genom lagen 

(1994:1500) med anledning till Sveriges anslutning till Europeiska Unionen har EU-rätten 

införlivats i den svenska rättsordningen.152 EU-rätten skall ges företräde framför nationell 

lag.153 Trots att direkt beskattning är ett av de områden där staterna skall behålla sin 

suveränitet har EU-rätten fått stor betydelse på området på grund av att nationell skattelag-

stiftning har ansetts strida mot någon av de så kallade fyra friheterna; fri rörlighet för varor, 

tjänster, personer och kapital.154 För att en EU-rättslig regel skall kunna åberopas av en 

enskild person inför en nationell domstol krävs att regeln har direkt effekt. De fyra friheterna 

har direkt effekt.155 

2.5.2  D I SKRI MIN ERIN G ,  R ESTRI KTION ER  O CH  RÄT T FÄ RDI G AN D EG RU N D ER  

I art. 18 EUF stadgas ett generellt diskrimineringsförbud när det gäller diskriminering på 

grund av nationalitet. Artikeln kan dock inte tillämpas om någon mer specifik bestämmelse 

gällande icke-diskriminering finns.156 Som tidigare nämnts måste medlemsstaterna respektera 

EU-rätten vid utövandet av sina befogenheter inom den direkta beskattningen, vilket innebär 

att nationell skattelagstiftning måste vara förenlig med EU-rätten. Nationell lagstiftnings 

förenlighet med EU-rätten prövas ofta av EU-domstolen mot de diskriminerings- och 

restriktionsförbud som de fyra friheterna innebär. Viktigt att nämna är att nationell lag-

stiftning kan utgöra en förbjuden restriktion utan att för den skull vara diskriminerande.157 Vid 

                                                                                                                                                         
150 B. Wiman, Koncernbeskattning, s. 78. 
151 Skatteverkets handledning för beskattning av inkomst vid 2010 års taxering – Del 3, s.38. 
152 M. Dahlberg, Internationell beskattning, s. 219. 
153 Se mål 6-64 Costa/E.N.E.L. och mål 11/70 Internationale Handelsgesellschaft. 
154 Mål C-279/93 Schumacker, p. 21, mål C-80/94 Wielockx, p.16, mål C-107/94 Asscher, p. 36, mål C-250/95 

Futura Participations, p. 19. 
155 M. Dahlberg, Internationell beskattning, s. 220. 
156 Förenade målen C-397/98 och C-410/98 Metallgesellschaft m.fl., p. 38-39, Mål C-443/06 Hollman, p. 28, Mål 
C-105/07 Lammers & Van Cleeff, p. 14. 
157 M. Dahlberg, Internationell beskattning, s. 226-227.  
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bedömningen av om en nationell regel är diskriminerande i förhållande till de fyra friheterna 

måste en jämförelse kunna ske mellan så kallade objektivt jämförbara situationer. Detta 

behövs inte för att kunna avgöra om en nationell regel utgör en restriktion.158  

I det följande kommer etableringsfriheten, som är en del av fri rörlighet för personer, och fri 

rörlighet för kapital att behandlas eftersom det är dessa friheter som är aktuella när det gäller 

internprissättningsreglers förenlighet med EU-rätten. Dessa båda friheter utgör ett förbud mot 

restriktioner varför en diskrimineringsanalys av objektivt jämförbara situationer i dessa fall ej 

behöver ske vid prövning av om nationell lagstiftning strider mot dessa två friheter. 

2.5.2.1 Vad innebär etableringsfriheten? 

Etableringsfriheten är som tidigare nämnts en utav de fyra friheterna inom EU och fanns 

tidigare beskriven i artiklarna 43-48 i EGF. I avsnittet behandlas vad etableringsfriheten 

egentligen innebär och i vilka situationer den kan tillämpas. Etableringsrätten återfinns numer 

i artiklarna 49-55 i EUF. För denna framställning är artiklarna 49, 52 och 54 EUF av 

betydelse och kommer att behandlas särskilt.159  

Art. 49 EUF är det stadgande som ger medborgare i EU en rätt att etablera sig på en annan 

medlemsstats territorium och förbjuder inskränkningar i etableringsfriheten. Andra stycket i 

art. 49 EUF stadgar att etableringsfriheten innebär en rätt att starta och utöva verksamhet som 

egenföretagare samt rätt att bilda och driva företag på samma villkor som etableringslandets 

lagstiftning ger sina egna medborgare.  Art. 52 EUF anger några förutsättningar för när en 

inskränkning i etableringsfriheten ändå kan godtas och utgör alltså ett undantag till art. 49 

EUF. Undantaget gäller sådana bestämmelser i nationell lagstiftning som grundas på hänsyn 

till allmän ordning, säkerhet och hälsa. Art. 54 anger att när det gäller etableringsrätten skall 

bolag som är bildade i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat och som har sitt säte, 

huvudkontor eller huvudsakliga verksamhet inom EU likställas vid fysiska personer som är 

medborgare i medlemstaterna. 

Förbudet mot inskränkningar av etableringsfriheten gäller både i värdstaten och i ursprungs-

staten.160 Värdstaten är den stat i vilken etableringen sker medan ursprungsstaten är den stat 

där den som genomför etableringen är hemmahörande.161 I fallet med internprissättningsregler 

är det lagstiftningen i ursprungsstaten som eventuellt inskränker etableringsfriheten. I praxis 
                                                 
158 M. Dahlberg, Internationell beskattning, s. 227. 
159 Dessa artiklar överensstämmer i stort med motsvarande artiklar i EGF. 
160 B. Terra, P. Wattel, European Tax Law, p. 55. Mål C-264/96 ICI, p. 21. 
161 M. Dahlberg, Internationell beskattning, s. 231. 
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har EU-domstolen förklarat att medlemsstaterna ej får ha en skattelagstiftning som motverkar 

gränsöverskridande etableringar.162 Etableringsfriheten har även direkt effekt, vilket innebär 

att den kan åberopas av enskilda i nationella domstolar mot lagstiftning som anses strida mot 

etableringsfriheten.163 Vad etableringsrätten innebär i förhållande till nationell lagstiftning har 

prövats åtskilliga gånger i praxis.164    

2.5.2.2 Fri rörlighet för kapital 

I art. 63.1 EUF förbjuds alla restriktioner för kapitalrörelser mellan medlemsstaterna samt 

mellan medlemsstaterna och tredje land. Både diskriminerande och icke-diskriminerande 

restriktioner är förbjudna. Förbudet i art. 63 hindrar inte att medlemsstaterna gör skillnad i sin 

skattelagstiftning på personer med olika bostadsort eller personer som investerat kapital på 

olika orter.165 Det hindrar heller inte att medlemsstaterna får vidta ” alla nödvändiga åtgärder 

för att förhindra överträdelser av nationella lagar och andra författningar, särskilt i fråga om 

beskattning och tillsyn över finansinstitut, eller att i administrativt eller statistiskt 

informationssyfte fastställa förfaranden för deklaration av kapitalrörelser eller att vidta åt-

gärder som är motiverade med hänsyn till allmän ordning eller allmän säkerhet”166. Restrik-

tioner som är förenliga med fördraget är enligt art. 65.2 EUF också tillåtna. 

En intressant fråga är hur etableringsfriheten och den fria rörligheten för kapital förhåller sig 

till varandra. Detta eftersom en etablering i de flesta fall även innebär en kapitalrörelse.167 

Domstolen har uttalat att en medborgare i en medlemsstat som innehar kapital i ett bolag i en 

annan medlemsstat utnyttjar sin etableringsfrihet om kapitalinnehavet är av den storleken att 

det ger ägaren ett betydande inflytande över bolagets beslut och en möjlighet att bestämma 

över bolagets verksamhet.168 

2.5.2.3 Kan nationell lagstiftning rättfärdigas? 

Nationell lagstiftning som utgör en restriktion i förhållande till de fyra friheterna kan, under 

vissa förutsättningar, rättfärdigas och därmed trots allt anses vara förenlig med EU-rätten.169 

                                                 
162 Mål C-264/96 ICI, p.30. Mål C-251/98 Baars, p. 41. 
163 B. Terra, P. Wattel, European Tax Law, s. 56. 
164 Se till exempel mål C-264/96 ICI, de förenade målen C-397/98 och C-410/98 Metallgesellschaft och mål C-
311/08 SGI.   
165 Art. 65.1a EUF. 
166 Art. 65.1b EUF. 
167 B. Terra, P. Wattel, European Tax Law, s. 58. 
168 Mål C-251/98, p. 22, mål C-196/04, p. 31. 
169 Diskriminerande lagstiftning kan ej rättfärdigas. Se mer om detta i stycket om Rule of reason-doktrinen. 
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Grunder för sådant rättfärdigande återfinns både i fördraget och i praxis. Som exempel på rätt-

färdigandegrunder i fördraget kan den ovan behandlade art. 52 EUF nämnas.  

När det gäller rättfärdigandegrunder i praxis har den så kallade rule of reason-doktrinen vuxit 

fram. Denna kom för första gången till utryck i målet Cassis de Dijon år 1979.170 Målet 

behandlade fri rörlighet för varor och domstolen konstaterade där att hinder mot den fria 

handeln inom gemenskapen måste godtas om de är nödvändiga för att tillgodose tvingande 

hänsyn.171 Rule of reason-doktrinen har sedan utvecklats i praxis och i målet Gebhard172, som 

behandlade etableringsfriheten, har domstolen gjort en sammanfattning av tidigare praxis och 

gett fyra kriterier som skall uppfyllas för att en nationell lagregel skall kunna rättfärdigas trots 

att den utgör en restriktion.  

”De skall [1] vara tillämpliga på ett icke-diskriminerande sätt, de skall [2] 

framstå som motiverade med hänsyn till ett trängande allmänintresse, de 

skall [3] vara ägnade att säkerställa förverkligandet av den målsättning som 

eftersträvas genom dem och de skall [4] inte gå utöver vad som är nöd-

vändigt för att uppnå denna målsättning…”
173

 

 (numreringen i citatet är författarens tillägg)  

I praxis gällande direkt beskattning har medlemstaterna med hjälp av rule of reason-doktrinen 

försökt att rättfärdiga lagstiftning som utgör en restriktion av någon av de grundläggande 

friheterna. Domstolen har uttalat sig om olika rättfärdigandegrunder och huruvida dessa skulle 

kunna uppfylla kriterierna i doktrinen. Här kommer de rättfärdigandegrunder som principiellt 

kan anses ha godtagits av domstolen, när det gäller direkt beskattning, att presenteras. Dessa 

är att förhindra skatteflykt174, bevara en välavvägd fördelning av beskattningsrätten175, bevara 

skattesystemets inre sammanhang176, effektiv skattekontroll177 och den skatterättsliga 

territorialprincipen178. Mest fokus kommer att läggas på rättfärdigandegrunderna att förhindra 

skatteflykt och att upprätthålla en välavvägd fördelning av beskattningsrätten eftersom dessa 

                                                 
170 Mål 120/78 Cassis de Dijon. 
171 Mål 120/78 Cassis de Dijon, p. 8. 
172 Mål C-55/94 Gebhard. 
173 Mål C-55/94 Gebhard, p. 37. 
174 Mål C-212/97 Centros, p. 38. 
175 Mål C-311/08, SGI. 
176 Se mål C-204/90 Bachmann, p. 35. 
177 Mål C-250/95 Futura Partipations.. 
178 Mål C-168/01 Bosal Holding. 
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är mest intressanta för uppsatsens syfte. Nämnas skall att kriterierna enligt rule of reason-

doktrinen också måste vara uppfyllda för att lagstiftningen skall kunna rättfärdigas.179 

Ännu har domstolen inte i något mål godtagit att förhindra skatteflykt som ensam rätt-

färdigandegrund. Det har dock antytts att det skulle kunna vara en godtagbar rättfärdigande-

grund.180 Domstolen har uttalat att de regler som prövats inte har haft att förhindra skatteflykt 

som ett specifikt ändamål, utan att andra situationer drabbades.181 Rättfärdigandegrunden att 

förhindra skatteflykt kan dock godtas tillsammans med någon annan rättfärdigandegrund, till 

exempel att fördelningen av beskattningsrätten skall vara välavvägd.182  

Att bevara en välavvägd fördelning av beskattningsrätten som rättfärdigandegrund har god-

känts av domstolen, speciellt i sammanhang då detta leder till att vinster som härrör från verk-

samhet i en viss stat beskattas i denna stat.183 Detta anses också vara en rättfärdigandegrund 

av den anledningen att bolagen då skulle kunna välja i vilka medlemsstater vinster respektive 

förluster skall beskattas för att behöva betala så lite skatt som möjligt.184   

Som nämnts ovan, kriterium (4) i rule of reason-doktrinen, får lagstiftningen inte gå utöver 

vad som är nödvändigt för att målet med lagstiftningen skall uppnås, det vill säga att lag-

stiftningen måste vara proportionerlig. Trots att en lagregel faller in under någon av de ovan 

nämnda rättfärdigandegrunderna, har domsstolen ofta underkänt lagregeln på grund av att den 

inte uppfyllt kravet på proportionalitet.  

                                                 
179 M. Dahlberg, Internationell beskattning, s. 239. 
180 Se mål C-311/08 SGI, p. 65, mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst, p. 37 och mål C-212/97 Centros, p. 38. 
181 Se mål C-264/96 ICI, p. 26. 
182 Mål C-311/08 SGI, p. 65. 
183 Mål C-311/08 SGI, p. 60. 
184 Mål C-446/03 Marks & Spencer, p. 46. 
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3.  ANALYS  

3.1  INLEDNING  
Analysen syftar i första hand till att försöka utröna huruvida den svenska lagstiftningen 

gällande överföring av immateriella tillgångar, antingen genom överlåtelse eller upplåtelse av 

nyttjanderätt, är förenlig med EU-rätten. Även den svenska lagstiftningen kommer dock att 

analyseras och diskuteras utifrån de oklarheter och frågeställningar som dykt upp under 

arbetets gång och en jämförelse kommer att göras mellan hur överföringar av immateriella 

tillgångar mellan svenska aktiebolag samt mellan ett svenskt aktiebolag och ett utländskt 

bolag behandlas skatterättligt. SGI-domen kommer också att kommenteras och skillnader 

mellan denna och svensk rätt kommer att påpekas.   

3.2  SKILLNADER I  BESKATTNINGEN MELLAN ÖVERFÖRINGAR AV 

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR INOM LANDET OCH GRÄNSÖVERSKRIDANDE 

ÖVERFÖRINGAR  

I detta avsnitt har jag valt att först kommentera, diskutera och analysera vissa intressanta 

frågeställningar gällande dels gränsöverskridande överföringar och dels överföringar mellan 

svenska bolag. Sedan kommer en jämförelse att göras mellan dessa alternativ. 

För att kunna hitta väsentliga skillnader mellan hur gränsöverskridande överföringar av im-

materiella tillgångar och överföringar mellan svenska bolag beskattas, har jag valt att göra en 

jämförelse utifrån sex kriterier;  

• på vilket sätt två bolag skall vara närstående för att olika regler skall kunna tillämpas 

• vilka krav som ställs på den skattskyldige 

• vilka risker den skattskyldig utsätts för 

• hur överlåtelse av en immateriell tillgång behandlas 

• hur upplåtelse av nyttjanderätt till den immateriella tillgången behandlas 

• vilket ändamålet är med respektive lagregler.  

Dessa kriterier har jag valt för att de på ett eller annat sätt torde kunna få betydelse vid be-

dömningen av om den svenska lagstiftningen är förenlig med EU-rätten.  
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3.2.1  AN A LY S ER AN D E KOMMENT A R  

3.2.1.1 Gränsöverskridande överföring 

Som tidigare nämnts finns inga specifika krav på hur stort ett ägarsamband eller hur stort 

inflytandet i ledningen och övervakningen av ett bolag skall vara för att det, enligt 14 kap. 

20 § IL, skall anses finnas en ekonomisk intressegemenskap mellan bolagen. 

Korrigeringsregeln torde därmed kunna tillämpas hur litet sambandet185 mellan bolagen än är, 

så länge definitionen av ekonomisk intressegemenskap uppfylls. Vid första anblicken kan det 

tyckas hårt mot bolagen att risk för korrigering kan föreligga hur litet sambandet än är. Risken 

torde dock inte vara särskilt betydande på grund av flera faktorer. För det första torde det i 

majoriteten av fallen inte finnas något incitament till att genom felprissättning föra över 

vinster till ett bolag som det endast finns ett mycket litet samband med, på grund av att det 

överförande bolaget inte har något, eller mycket litet, att vinna på vinstöverföingen. Bolaget 

minskar i och för sig den skatt det skall betala, men förlorar samtidigt ett värde större än den 

skattemässiga vinsten. För det andra torde det vara lättare för ett bolag att bevisa att en 

felprissättning skett på grund av andra orsaker än just sambandet bolagen emellan i en 

situation då sambandet är mycket litet. Felprissättningen i dessa fall borde rent faktiskt bero 

på annat än sambandet eftersom, som tidigare påpekats, incitament för att föra över vinster 

saknas. De situationer som korrigeringsregeln i första hand torde ha till syfte att förhindra och 

där störts incitament för felprissättning på grund av skatteskäl finns är då en relativt hög grad 

av samhörighet finns utan att möjlighet finns till att lämna öppna koncernbidrag.186 Detta på 

grund av att det skattemässiga resultatet blir det samma oavsett om överföring sker genom 

felprissättning eller koncernbidrag. Det kan dock kanske finnas andra skäl till att ett bolag 

väljer att överföra en vinst genom felprissättning i stället för genom koncernbidrag.187 Det 

ovan sagda torde innebära att justering av resultatet enligt korrigeringsregeln mycket sällan 

sker då sambandet mellan bolagen är mycket litet.        

Normalt sett ligger bevisbördan på Skatteverket i taxeringsmål. Vid tillämpning av 

korrigeringsregeln har Skatteverket att bevisa att en felaktig prissättning skett samt att göra 

sannolikt att en ekonomisk intressegemenskap finns mellan bolagen. Bolaget kan då visa att 

                                                 
185 Här och i fortsättningen åsyftas både ägarsamband och samband på grund av ledning eller övervakning.  
186 Gränsöverskridande koncernbidrag kan endast lämnas med avdragsrätt om mottagaren är skattskyldig i 
Sverige för detta, 35 kap. 1-2a §§ IL, vilket innebär att korrigeringsregeln ej kan tillämpas på dessa situationer 
om bolaget i stället för koncernbidrag valt att sätta felaktiga priser och att koncernbidrag ej kan användas för att 
föra ut vinster från Sverige till ett bolag i ett annat land. 
187 En sådan situation kan vara att bolaget av någon anledning inte vill visa att det går bra och har vinster som 
kan överföras som koncernbidrag. 
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någon ekonomisk intressegemenskap inte finns eller att det felaktiga priset inte satts på grund 

av den ekonomiska intressegemenskapen. Bolaget har även en skyldighet att lämna den 

information som behövs i målet och detta torde främst göras genom de dokumentationskrav 

som föreligger vid transaktioner med begränsat skattskyldiga. Därmed har en stor del av 

bevisbördan de facto överförts på bolaget, detta speciellt eftersom att ett felaktigt pris 

föreligger till viss del ses som en presumtion för att en intressegemenskap mellan bolagen 

finns.188 Å andra sidan kan konstateras att det är bolagen som vet varför ett pris satts på ett 

visst sätt varför de relativt lätt torde kunna bevisa att prissättningen skett av annan anledning 

än den ekonomiska intressegemenskapen om så faktiskt är fallet. Det skall dock sägas att 

bevisbördan trots allt lägger en extra börda på bolag som genomför gränsöverskridande 

transaktioner. 

Att internprissättningsregler och liknande regler gällande gränsöverskridande transaktioner är 

en börda för bolagen torde det inte vara något tvivel om. En hel del har dock gjorts för att 

försöka göra denna börda lättare. Som exempel kan nämnas att dokumentation endast behöver 

upprättas om ägarandelen är mer än 50 procent i varje led och att kapitalinnehavet utgör det 

enda sambandet mellan bolagen och att dokumentationen för transaktioner till ett mindre 

värde inte behöver uppfylla lika hårda krav.189 Det har också införts metoder för att minska 

eller eliminera risken för dubbelbeskattning. Här kan nämnas metoder i skatteavtalen, 

skiljemannakonventionen och möjligheten att ansöka om prissättningsbesked. Något som kan 

ifrågasättas är hur effektiva dessa metoder är för att förhindra att dubbelbeskattning sker. Av 

vad som hittills är känt har skiljemannakonventionen inte tillämpats i något fall. I Sverige 

verkar det dock som om lagen om prissättningsbesked kommer att komma till användning, 

eftersom, som tidigare nämnts, Skatteverket redan fått in ansökningar, om än inte så många 

till antalet. Trots att dessa metoder, om de används, utgör en lättnad för bolagen leder de ändå 

till ökade kostnader och en risk för att förfarandena drar ut på tiden. Det kan också funderas 

över varför skiljemannakonventionen inte verkar ha utnyttjats. Är det för att ingen situation 

med dubbelbeskattning har uppkommit, för att bolagen inte anser det vara värt det eller av 

någon helt annan anledning?  

Till sist skall något sägas om korrigeringsregeln och royaltybetalningar. Royalty som betalas 

till ett svenskt bolag för nyttjande av en immateriell tillgång i utlandet kan bli föremål för 

justering enligt korrigeringsregeln om royaltyn varit för låg i förhållande till armlängdspriset. 

                                                 
188 Skatteverkets handledning för internationell beskattning, 2010, s. 250-251. 
189 Detta gäller som tidigare nämnts inte immateriella tillgångar.  
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Royalty som istället utbetalas från Sverige skall enligt huvudregeln beskattas i Sverige och då 

kan korrigeringsregeln inte tillämpas på dessa transaktioner. En intressant fråga är om dessa 

transaktioner ändå kan justeras, kanske på samma sätt som inhemska transaktioner kan 

justeras, eller om det inte anses finnas något behov för justering i dessa situationer. Trans-

aktioner där royalty utbetalas från Sverige borde kunna justeras på samma sätt som inhemska 

transaktioner, eftersom anledningen till att regler om uttagsbeskattning ej tillämpas vid gräns-

överskridande situationer är att korrigeringsregeln är lex specialis i gränsöverskridande 

transaktioner. En slutsats som torde kunna dras av detta är att reglerna om uttagsbeskattning 

kan tillämpas när korrigeringsregeln ej kan tillämpas.  

Korrigeringsregeln kan också tillämpas då undantaget för transaktioner inom EU är tillämpligt 

eftersom beskattning då inte sker i Sverige. En fråga som tidigare nämnts är om korrigerings-

regeln kan tillämpas om det i stället är skatteavtal som gör att beskattning av transaktionen 

inte skall ske i Sverige. I litteraturen framkommer olika åsikter om detta. Det kan hävdas att 

korrigeringsregeln kan tillämpas eftersom den utryckligt stadgar att den är tillämplig då den 

som får ett högre resultat inte skall beskattas för detta i Sverige antingen på grund av lag-

stiftning eller skatteavtal. I dessa fall beskattas inkomsten inte i Sverige på grund av skatte-

avtal. Andra hävdar att korrigeringsregeln ej kan tillämpas eftersom skatteavtal inte kan ut-

vidga Sveriges beskattningsrätt. Eftersom korrigeringsregeln inte är tillämplig när det gäller 

royaltyutbetalningar från Sverige enligt svensk lagstiftning, kan den inte heller bli tillämplig 

på grund av ett skatteavtal. Jag anser att denna diskussion är något överflödig trots att den i 

och för sig är intressant. Detta på grund av att undantagen för beskattning i Sverige genom 

specialregleringen för transaktioner inom EU eller i många fall även skatteavtalen, endast 

gäller för royaltybetalningar upp till armlängdspriset. Eventuellt belopp överstigande arm-

längdspriset beskattas, som tidigare nämnts, ändå i Sverige.   

3.2.1.2 Överföring mellan svenska bolag 

En inhemsk transaktion till ett pris under marknadsvärdet kan alltid justeras om transaktionen 

inte är affärsmässigt motiverad och reglerna för underprisöverlåtelser i 23 kap. IL inte upp-

fylls, vilket torde gälla både transaktioner på grund av överlåtelse och upplåtelse av im-

materiella tillgångar. Inget krav på att bolagen skall vara närstående på något sätt finns för att 

justering skall kunna ske. 23 kap. IL torde inte vara gällande för upplåtelse av nyttjanderätt, 

varför inhemska royaltybetalningar alltid kan justeras om de inte är affärsmässigt motiverade. 

En intressant fråga är hur marknadsvärdet bestäms för dessa inhemska betalningar i för-

hållande till hur armlängdspriset bestäms för gränsöverskridande transaktioner,  
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När det gäller inhemska transaktioner till ett pris över marknadsvärdet finns, som tidigare 

nämnts, inga utryckliga lagregler för att justera transaktionen. I de fall dessa skall justeras 

görs detta genom att beskattning sker som för förtäckt utdelning.190 Något som jag inte hunnit 

utreda, men som jag ändå anser är intressant nog att nämna, är hur beskattning för förtäckt 

utdelning förhåller sig till föreskriften att beskattning endast får ske genom föreskrifter i lag i 

8 kap. 3 § regeringsformen. Det finns ingen lagstiftning som hindrar överprissättning, men 

svaret på funderingen kanske ligger i hur utdelning definieras skatterättsligt och att stöd i lag 

därmed anses finnas. Oavsett om beskattning för förtäckt utdelning är förenlig med 8 kap. 3 § 

regeringsformen eller inte kan justering genom beskattning för förtäckt utdelning endast ske 

då ett ägarsamband finns mellan bolagen. Om bolagen är närstående genom att ha samma 

ägare uppkommer frågan vad som då sker och om justering av överprissättningar kan göras i 

dessa fall. I förarbetena sägs att korrigering bör ske om överprissättningen har till syfte att 

erhålla en obehörig skatteförmån. En fråga är om skatteflyktsregler då kan tillämpas på 

överprissättningar (kanske även underprissättningar). För dessa reglers tillämpning finns inget 

krav på ägarsamband. Oavsett om transaktionen gäller överlåtelse eller upplåtelse justeras 

överprissättningar på samma sätt.   

3.2.2  JÄ MFÖ RELS E MELLA N G RÄ NSÖV ERS KRI DA ND E O CH  IN H EMSK A  T R ANS AK TION ER  

3.2.2.1 Närstående bolag  

För att korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL respektive art. 9 i modellavtalet skall kunna 

tillämpas och således justera ett bolags resultat på grund av felprissättning krävs att en 

ekonomisk intressegemenskap finns mellan bolagen. När det däremot gäller inhemska 

överföringar till ett pris som ej motsvarar marknadsvärdet krävs i stället en viss gemenskap 

mellan bolagen för att korrigering inte skall ske. Detta motiveras troligen av att koncernbidrag 

lika gärna hade kunnat lämnas om detta krav på gemenskap uppfylls och då anses det inte 

finnas något skäl för att korrigera resultatet. 

En skillnad, när det gäller möjligheten till korrigering, kan också skönjas beroende på hur 

gemenskapen mellan bolagen är uppbyggd. Enligt korrigeringsregeln kan gemenskapen för att 

en korrigering skall kunna ske antingen bygga på ägande i bolagets kapital eller på ledning 

och övervakning av bolaget. Om en gemenskap mellan två aktiebolag endast bygger på ett 

samband mellan ledningen och övervakningen av bolagen kan ingen justering ske genom 

beskattning för förtäckt utdelning eftersom inget ägarförhållande finns, vilket blir relevant för 

                                                 
190 Som tidigare omtalats bör ingen justering ske om koncernbidrag kan lämnas och i vissa fall inte annars heller. 
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korrigering av överprisöverlåtelser. För underprisöverlåtelser som skall uttagsbeskattas spelar 

detta ingen roll eftersom inget krav på gemenskap mellan bolagen finns för att en korrigering 

skall ske.  

3.2.2.2 Krav på den skattskyldige 

För det första skall nämnas något om bevisbördan  när det gäller frågan om korrigering av det 

skattemässiga resultatet skall ske eller ej. Som huvudregel är det som nämnts Skatteverket 

som har bevisbördan. För gränsöverskridande transaktioner överförs dock en del av bevis-

bördan på bolaget, vilket inte verkar ske på samma sätt för inhemska transaktioner. Hur bevis-

bördan placeras och vilka krav som ställs på bevisningen när det handlar om transaktioner 

mellan närstående bolag, både inhemska och gränsöverskridande, skulle med säkerhet kunna 

utgöra en uppsats i sig självt, därför finns inte utrymme för att i denna uppsats behandla detta 

mer utförligt.   

Något som definitivt utgör en skillnad för bolag som genomför transaktioner med utländska 

bolag de står i ekonomisk intressegemenskap med, är de dokumentationskrav dessa måste 

uppfylla. Någon motsvarighet till dokumentationskrav för bolag som genomför inhemska 

transaktioner med ett närstående bolag finns inte. Frånvaron av krav på dokumentation kring 

prissättning av inhemska transaktioner torde kunna leda till större svårigheter med 

bevisningen när det gäller uttagsbeskattning och beskattning för förtäckt utdelning. 

3.2.2.3 Risker 

Vilka skillnader som finns mellan gränsöverskridande överföringar och inhemska, gällande 

vilka risker bolagen på grund av transaktionerna utsätter sig för, är svårt att avgöra. Svårig-

heten har mycket att göra med hur tillämpningen av reglerna sker i praktiken. Något som kan 

påverka är till exempel hur Skatteverkets kontroll av transaktioner ser ut och hur bevisningen 

sker. Det har tyvärr inte funnits utrymme för att utreda den praktiska tillämpningen av korri-

geringsreglerna varför bedömning av vilka skillnader som finns gällande risker endast kom-

mer göras utifrån reglerna med förutsättning att inga problem med tillämpning och bevisning 

finns.  

Risken för att korrigering överhuvudtaget sker är som jag ser det lika stor oavsett om det 

gäller en inhemsk eller en gränsöverskridande transaktion. Det kan dock i praktiken vara så att 

korrigering sker oftare i det ena eller andra fallet. Uppenbart är dock att ingen risk för 

dubbelbeskattning på det sätt som kan ske vid korrigering av ett resultat på grund av en 
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felaktigt prissatt gränsöverskridande transaktion finns vid inhemska transaktioner. Risken för 

skattetillägg på grund av den felaktiga prissättningen torde också vara i stort sett samma för 

inhemska respektive gränsöverskridande transaktioner på grund av att det felaktiga priset i 

båda fallen torde kunna ses som lämnande av en oriktig uppgift i vissa fall. 

3.2.2.4 Syfte och ändamål 

Både regler om internprissättning och regler som möjliggör justering av inhemska trans-

aktioner har till huvudsakligt syfte att förhindra att vinster överflyttas genom felprissättning 

från ett bolag till ett annat i syfte att undkomma skatt. För inhemska förhållanden genom att 

utnyttja förlustbolag och för gränsöverskridande förhållanden att placera vinster i stater med 

låg skattebörda. 

3.2.2.5 Överlåtelse av immateriella tillgångar 

Transaktioner på grund av överlåtelse av en immateriell tillgång kan göra att ett bolags 

resultat justeras oavsett om transaktionen är gränsöverskridande eller ej. Det finns dock vissa 

skillnader i hur detta kan ske.  

För inhemska transaktioner finns bara lagstadgat stöd för att justera resultatet på grund av 

överlåtelse till ett pris under marknadsvärdet. För överlåtelser till ett pris över marknadsvärdet 

ses vinstöverföringen som förtäckt utdelning191 vilket endast kan ske om ett ägarförhållande 

mellan bolagen finns. Det vanligaste torde dock vara att någon typ av ägarsamband finns för 

att ett pris som inte motsvarar marknadsvärdet sätts. Dessutom finns ett lagstadgat undantag 

för när underprisöverlåtelser tillåts, 23 kap. IL. Vid tillämpning av korrigeringsregeln spelar 

det ingen roll om den felaktiga prissättningen varit för hög eller för låg. 

Att justering ej skall ske om det felaktiga prisets satts på grund av annan anledning än att det 

föreligger en gemenskap mellan bolagen respektive om priset är affärsmässigt motiverat torde 

innebära ungefär samma sak i praktiken. Utifrån vad som framkommit tidigare åsyftas i båda 

fallen situationer då till exempel en ny vara skall lanseras eller en ny marknad intas. För 

överpriser som sätts av annan anledning än att bolagen är närstående vid inhemska 

transaktioner torde det inte finnas någon motsvarighet till affärsmässigt motiverat, eftersom 

ett bolag knappast sätter ett för högt pris för att ta sig in på en ny marknad eller liknande.  

                                                 
191 Eller förtäckt aktieägartillskott beroende på vilket håll transaktionen går åt. 
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3.2.2.6 Betalning av royalty för nyttjanderätt till immateriella tillgångar 

Huruvida royaltybetalningar kan justeras med hjälp av korrigeringsregeln vid gränsöverskrid-

ande situationer har behandlas utförligt ovan under avsnitt 3.2.1.1. Att inhemska royalty-

betalningar kan justeras har också behandlats tidigare. Skillnaden mellan hur royalty-

betalningarna behandlas är i första hand att behovet av justering inte riktigt finns vid gräns-

överskridande transaktioner eftersom, som tidigare nämnts, de specialregler som finns 

gällande dessa endast gäller royaltybetalningar till armlängdspriset. Om de överstigande 

beloppen kan justeras på något sätt är osäkert.  En annan skillnad är att det för gränsöver-

skridande transaktioner spelar roll vem som är betalare respektive mottagare för hur trans-

aktionen behandlas skattemässigt. En sådan skillnad görs inte för inhemska förhållanden. 

3.2.3  REFLEKTION  O CH AN A LY S  

Konstateras kan att det finns stora möjligheter, eller risker om man så vill, att justera ett 

bolags resultat även på grund av inhemska transaktioner som ej skett till ett marknadsmässigt 

pris. De stora skillnaderna mellan inhemska och gränsöverskridande överföringar ligger i 

stället i de krav som ställs på bolag som gör transaktioner med utländska bolag i ekonomisk 

intressegemenskap och de risker dessa utsätts för. Detta gäller främst dokumentationskravet 

och risken för dubbelbeskattning.  

Att kravet på gemenskapen mellan bolagen för att justering skall kunna ske ser lite olika ut för 

inhemska respektive gränsöverskridande överföringar bör inte läggas så stor vikt vid, på 

grund av att chansen för att felprissättningar sker torde bli mindre ju mindre samband som 

finns mellan bolagen. Det finns dock en skillnad och det är möjligheten till ge respektive ta 

emot koncernbidrag. När, för inhemska förhållanden, sambanden mellan bolagen är så stort 

att koncernbidrag kan lämnas, försvinner incitamenten för att felprissätta, medan detta 

incitament fortfarande finns kvar i gränsöverskridande situationer. 

En annan intressant tanke är hur korrigeringsreglerna förhåller sig till den skatterättsliga 

principen som innebär att beskattning inte skall ske om den skattskyldige inte haft någon 

inkomst. I detta fall beskattas det givande bolaget för en inkomst som det mottagande bolaget 

har fått. 
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3.3  SGI-DOMEN  
I det här avsnittet kommer en kommentar att ges till SGI-domen. Jag kommer även att 

presentera vilka skillnader som föreligger i förutsättningarna mellan Belgien och Sverige 

utifrån vad som framkommer i domen. Jag kommer även att belysa vilka skillnader som finns 

mellan hur domstolen har gjort och hur jag kommer att göra vid min bedömning av om svensk 

rätt är förenlig med EU-rätten.  

I målet har domstolen valt att göra en så kallad restriktionsanalys, den har alltså inte bedömt 

om de belgiska reglerna är diskriminerande utan endast om de utgör en restriktion i för-

hållande till någon av de fyra friheterna. Trots detta dras paralleller till hur samma situation 

skulle ha behandlas med endast inhemska aktörer och det verkar bland annat vara dessa 

skillnader som ligger till grund för domstolens bedömning.192  En anledning till att domstolen 

inte valt att kommentera huruvida lagstiftningen även är diskriminerande eller inte kan bero 

på att diskriminerande lagstiftning ej kan rättfärdigas enligt rule of reason-doktrinen. 

Domstolen konstaterar att både etableringsfriheten och fri rörlighet för kapital kan vara 

tillämpliga i fall som liknar detta. I målet har dock domstolen valt att pröva den belgiska 

lagstiftningen utifrån etableringsfriheten på grund av de förutsättningar som finns i målet i 

den nationella domstolen; att gemenskapen mellan bolagen gör att de har bestämmande 

inflytande över varandra. Hade så ej varit fallet hade prövning troligtvis istället skett utifrån 

fri rörlighet för kapital. På grund av detta kommer jag i min analys att pröva de svenska 

reglerna både utifrån etableringsfriheten och utifrån den fria rörligheten för kapital.  

I målet ges inte mycket utrymme till att gå igenom hur liknande transaktioner behandlas om 

de företas inom landets gränser, därför är det mycket svårt att utifrån uppgifterna i domen 

avgöra hur denna beskattning sker. Klart är att domstolen menar att den skatt som det 

mottagande bolaget betalar i en inhemsk situation inte motsvarar den beskattning som sker i 

en gränsöverskridande situation av det bolag som beviljat förmånen, vilket torde innebära att 

ingen justering av det beviljande bolagets resultat kan ske på grund av felprissättning utifrån 

belgisk lagstiftning. Ett ytterligare stöd för detta är uttalandet av Belgiens regering i p. 48 i 

domen tillsammans med redogörelsen av innebörden av de i p. 48 nämnda lagrummen i p. 6-7 

där det framgår att inga avdrag för förluster får göras från den del av vinsten som härrör från 

avvikande eller vederlagsfria förmåner som bolaget tillgodogjort sig från ett närstående bolag. 

                                                 
192 Se till exempel p. 52 i domen. 
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Domstolen gör ingen bedömning av om de belgiska reglerna är proportionerliga, utan ger 

endast några förutsättningar som måste uppfyllas för att liknande regler skall anses vara 

proportionerliga. Förutsättningarna för proportionalitet ger inte något klart besked om hur 

ingripande lagstiftningen får vara när det till exempel gäller information och bevisning som 

den skattskyldige skall tillhandahålla. I SGI-domen tas ej heller någon hänsyn till eventuella 

dokumentationskrav eller liknande. 

Enligt den belgiska lagstiftningen kan korrigering ske om avvikande eller vederlagsfria 

förmåner överförts till ett närstående bolag med hemvist i utlandet. I den svenska lagstift-

ningen är det i stället i vilken stat förmånen eller inkomsten beskattas som är det avgörande 

för om korrigering kan ske eller inte.  

Enligt den belgiska lagstiftningen verkar det också vara så att korrigering även kan ske om 

gemenskapen mellan bolagen bygger på en beroendesällning avseende råvaror, tekniskt 

samarbete eller garantier.193 En sådan typ av gemenskap torde inte utgöra grund för 

korrigering enligt varken svensk rätt194, OECD:s modellavtal195 eller skiljemannakonven-

tionen196, vilket innebär att de medel som skiljemannakonventionen och kanske även skatte-

avtal ställer till förfogande för att undanröja dubbelbeskattning inte kan tillämpas när 

korrigering sker på denna grund till gemenskap mellan bolagen. 

Till sist skall nämnas att domen inte behandlar immateriella tillgångar. Beroende på hur 

Belgiens lagstiftning ser ut torde dock detta inte ha gjort någon skillnad för utfallet i målet.  

3.4  SVENSK LAGSTIFTNINGS FÖRENLIGHET MED EU-RÄTTEN  
Till att börja med var tanken att pröva om hela den svenska regelmassan gällande överföring 

av immateriella tillgångar, som helhet, strider mot EU-rätten, men på grund av risken för att 

få en allt för allmän analys har jag valt att göra en uppdelning. I analysen kommer således 

korrigeringsregeln, reglerna gällande utbetalning av royalty från Sverige och dokumentations-

kraven att prövas var för sig. Denna uppdelning har jag valt för att det är dessa tre 

regelkategorier som utmärker sig utifrån de ovan beskrivna skillnaderna mellan hur inhemska 

respektive gränsöverskridande transaktioner behandlas. Trots denna uppdelning kommer 

dessa regelkategorier i vissa fall att behandlas som en enhet om utfallet för dem är detsamma. 

                                                 
193 Se p. 29 i domen. 
194 14 kap 20 § IL. 
195 Art. 9. 
196 Se p. 54 i domen. 
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I SGI-domen har ingen hänsyn tagits till tillämpningen av eventuella skatteavtal, vilket torde 

vara det rätta med tanke på att skatteavtalen kan se olika ut och dessutom gäller gentemot 

olika stater. Det finns därför ingen möjlighet att förlita sig på att skatteavtalen skulle 

undanröja en nationell regel som utgör en restriktion bara för att avtalen gör det i majoriteten 

av fallen. För svenskt vidkommande kan sägas att i de fall skatteavtalen överensstämmer med 

OECD:s modellavtal torde art. 9 inte ha någon påverkan på tillämpningen av 

korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL, medan art. 12 däremot hindrar Sverige från att tillämpa 

speciallagstiftningen för royalty som utbetalas från Sverige. I den följande analysen kommer 

därför fokus att vara på de svenska reglerna utan påverkan av eventuella skattavtal.  

3.4.1  VI LK EN  FRI H ET  ÄR  TI LLÄMP LIG? 

Som tidigare nämnts är det etableringsfriheten och fri rörlighet för kapital som kan bli 

tillämpliga när det gäller den typ av lagstiftning som här är för handen. Eftersom ingen 

specifik situation föreligger med avseende på ägarförhållanden och inflytande kan prövning 

ske både i förhållande till etableringsfriheten och i förhållande till den fria rörligheten för 

kapital. När det gäller dokumentationskraven torde dessa endast kunna prövas mot 

etableringsfriheten eftersom ingen skyldighet att upprätta dokumentation finns om 

gemenskapen mellan bolagen endast bygger på att det ena bolaget äger en del i det andras 

kapital som understiger 50 procent.  

3.4.2  UT GÖR  REG LER N A EN R ES TRIKT ION? 
Utifrån det som framkommit i SGI-domen gällande hur transaktioner mellan närstående bolag 

behandlas i en inhemsk situation i jämförelse med en gränsöverskridande står det klart att 

skillnaderna i beskattningen, när det gäller korrigeringsregeln, är mycket mindre enligt svensk 

rätt i jämförelse med belgisk rätt på grund av de svenska reglerna om uttagsbeskattning och 

möjligheten till beskattning av förtäckt utdelning. Korrigeringsregeln kan dock ändå anses 

vara mer ingripande än de regler som möjliggör korrigering av inhemska transaktioner, främst 

med tanke på den osäkerhet som gäller korrigering av inhemska överprissättningar, risken för 

dubbelbeskattning vid korrigering av gränsöverskridande transaktioner samt bevisläget vid 

tillämpning av korrigeringsregeln. Det finns dock medel för bolagen för att minska dessa 

nackdelar genom till exempel prissättningsbesked eller nyttjande av skiljemannakonventionen 

för att förhindra dubbelbeskattning. För det första kan diskuteras dessas effektivitet och hur 

mycket de faktiskt tillämpas. För det andra skall sägas att de, om de tillämpas, ändå medför 

nackdelar för bolag som genomför gränsöverskridande transaktioner till skillnad från andra 

bolag, främst när det gäller kostnader och anspråk på tid.  
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Vad gäller dokumentationskraven utgör dessa en restriktion av etableringsfriheten. Doku-

mentationskraven är något som endast drabbar bolag som utför transaktioner med utländska 

bolag som de ingår i samma ekonomiska intressegemenskap med, utan att det finns någon 

motsvarighet för inhemska situationer. Dokumentationskraven måste dessutom uppfyllas av 

alla bolag oavsett om misstanke om felaktig prissättning finns eller ej. Som tidigare nämnts 

torde dokumentationskraven endast utgöra en restriktion i förhållande till etableringsfriheten 

och ej i förhållande till den fria rörligheten för kapital.  

En situation som tillkommer och som är specifik för immateriella tillgångar är då royalty-

utbetalningar skall beskattas i Sverige som om ett fast driftställe funnits här, vilket kan bli 

tillämpligt för bolag inom EU som inte uppfyller ett ägarsamband på 25 procent och för de 

bolag utanför EU som omfattas av den fria rörligheten för kapital. Ingen korrigering kan dock 

ske av dessa utbetalningar enligt korrigeringsregeln eftersom beskattning sker i Sverige. 

Specialregleringen för utbetalning av royalty skulle dock kunna innebära en restriktion i 

förhållande till etableringsfriheten, men kanske främst i förhållande till den fria rörligheten för 

kapital för länder utanför EU, eftersom för att etableringsfriheten skall bli tillämplig måste det 

ena bolaget ha kontroll över det andra och det är inte säkert om denna kontroll kan uppnås 

med ett ägande under 25 procent.197   

Vad som tidigare framkommit i avsnittet skulle kunna innebära att svenska bolag avhålls från 

att etablera sig i andra länder eller att bolag med hemvist i andra stater avhåller sig från att 

etablera sig i Sverige. Detsamma gäller för kapitalinvesteringar. Den svenska lagstiftningen 

gällande gränsöverskridande överföringar utgör därmed en restriktion i förhållande till både 

etableringsfriheten och den fria rörligheten för kapital. Dokumentationskraven utgör i första 

hand en restriktion i förhållande till etableringsfriheten och reglerna för utbetalning av royalty 

utgör i första hand en restriktion i förhållande till den fria kapitalrörelsen. 

3.4.3  RÄTT FÄR DI GA ND EGR UN D ER  
Lagstiftning som inskränker någon av de fyra friheterna kan, som tidigare nämnts, rättfärdigas 

om den uppfyller vissa krav som framkommit genom EU-domstolens praxis, rule of reason-

doktrinen. När det gäller direkt beskattning har domstolen även gjort uttalanden om 

rättfärdigande grunder som principiellt är godtagbara och uppfyller vissa av kraven enligt rule 

of reason-doktrinen. Ytterligare rättfärdigandegrunder skulle dock även kunna godtas. För att 

dessa rättfärdigandegrunder skall kunna tillämpas krävs även att en bedömning görs huruvida 

                                                 
197 Detta kan påverkas av tillämpningen av skatteavtal. 
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lagstiftningen är proportionerlig i förhållande till ändamålen med lagstiftningen. De rätt-

färdigandegrunder som jag anser skall undersökas i detta fall är förhindrande av skatteflykt 

och bevarande av den välavvägda fördelningen av beskattningsrätten.  

Den svenska korrigeringsregeln torde, precis som i SGI-domen, kunna rättfärdigas på grunden 

att förhindra skatteflykt tillsammans med värdet av att bevara en välavvägd fördelning av 

beskattningsrätten. Detta främst på grund av de konsekvenser som skulle uppstå om bolag 

tilläts flytta sina vinster till de stater med den mest fördelaktiga beskattningen. Jag anser även 

att dokumentationskraven och bevisbördan för bolagen rättfärdigas av detta på grund av att 

det är bolagen som har lättast att lägga fram bevisning om att en intressegemenskap ej finns 

mellan bolagen respektive att priserna inte motsvarar armlängdspriset. Kravet reglerna måste 

uppfylla avseende proportionalitet anser jag det mycket svårt att bedöma. Utifrån de krav som 

domstolen sätter upp i SGI-domen för att proportionalitet skall anses föreligga är jag av den 

åsikten att dessa följs av den svenska lagstiftningen.     

För royaltyutbetalningar är frågan en annan än om möjligheterna för korrigering i dessa fall 

kan rättfärdigas. Frågan är istället om den beskattning som enligt huvudregeln skall ske i 

Sverige kan rättfärdigas. På grund av att frågan inte gäller korrigering av en felaktig 

prissättning kommer inte dessa reglers förenlighet med EU-rätten att undersökas mer utförligt. 

Sägas kan dock att för bolag inom EU där ägandet utgör minst 25 procent i varje led, gäller 

dock, som tidigare nämnts, inte huvudregeln på grund av ett EU-direktiv. Eftersom andra 

situationer lämnats utanför direktivets område skulle tillämpningen i dessa situationer utifrån 

ett EU-perspektiv kunna anses vara förenliga med EU-rätten.   

3.4.4  FÖR EN LI GH ET MED EU-R ÄT TEN? 
Möjligheten att med den svenska korrigeringsregeln justera ett bolags resultat på grund av 

felaktigt prissatta transaktioner i sig är förenligt med EU-rätten. Tillämpningen av 

korrigeringsregeln innebär dock en hel del merarbete och ett större risktagande för bolagen. 

Främst med tanke på risken för dubbelbeskattnings, dokumentationskraven och bevisläget. 

Jag tror dock att dessa är oundvikliga konsekvenser av att korrigeringsregeln överhuvudtaget 

skall kunna tillämpas och att de därför är proportionerliga och således förenliga med EU-

rätten. Det är dock intressant att fråga sig hur dessa problem löses för inhemska transaktioner, 

eftersom det klart är en stor skillnad, och varför inte samma krav finns vid inhemska 

transaktioner.  
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4.  SLUTORD 

Till sist skall sägas att arbetet med denna uppsats har belyst många frågor och funderingar 

kring hur överföringar av immateriella tillgångar mellan närstående bolag behandlas i 

skatterätten, både när det gäller inhemska och gränsöverskridande transaktioner. Eftersom jag 

i uppsatsen velat ge en komplett genomgång av vilka regler som är tillämpliga, hur dessa 

tillämpas och framförallt om de är förenliga med EU-rätten eller inte, har möjlighet ej funnits 

till att utreda och följa alla trådar som dykt upp. Detta är något som jag lämnar vidare till en 

annan författare.  

Min förhoppning är att uppsatsen har belyst internprissättningen och möjligheten till att 

korrigera ett bolags resultat på grund av felaktig prissättning ur ett något annorlunda 

perspektiv och att du som läsare fått något med dig för den fortsatta utvecklingen av 

internprissättningsområdet, som inledningsvis nämndes, är ett av områdena inom skatterätten 

där utvecklingen går som snabbast.   



48 
 

KÄLLFÖRTECKNING  

OFFENTLIGT TRYCK  
Prop. 1965:126 

Prop. 1981/82:10 om ändrade avdragsregler för egenavgifter, m.m. 

Prop. 1998/99:15 Omstruktureringar och beskattning 

Prop. 1999/2000:2 Del 2 Inkomstskattelagen 

SOU 1977:86 Beskattning av företag 

SOU 1998:1 Omstruktureringar och beskattning  

SOU 1999:79 Källskatt på utdelning och royalty till begränsat skattskyldiga 

PRAXIS  

RÅ 1947 ref. 34 

RÅ 1958 ref. 48 

RÅ 1979 1:40 

RÅ 1984 1:16 

RÅ 1991 ref. 107 

RÅ 2004 ref. 13 

RÅ 2008 not 61 

RÅ 2008 ref. 24 

Mål nr 283-10, 216-10 och 2662-09 från Regeringsrätten den 14 december 2010. 

Mål nr 251-255-10 från Kammarrätten i Stockholm den 26 oktober 2010. 

EU-RÄTTSLIGA KÄLLOR  

D IR EKTIV  
Direktiv (2003/49/EG) 

PRA XIS  
Domstolens dom den 15 juli 1964 i mål 6-64 Flaminio Costa mot E.N.E.L. Svensk 
specialutgåva s. 211. 

Domstolens dom den 17 december 1970 i mål 11/70 Internationale Handelsgesellschaft mbH 
mot Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, Rättsfallssamling 1970 s. 1125. 

Domstolens dom den 20 februari 1979 i mål 120/78 Rewe-Zentral AG mot 
Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (Cassis de Dijon), Rättsfallssamling 1979 s. 649 

Domstolens dom den 28 januari 1992 i mål C-204/90 Hanns-Martin Bachmann mot Belgiska 
staten, Rättsfallssamling 1992 s. I-249. 



49 
 

Domstolens dom den 14 februari 1995 i mål C-279/93 Finanzamt Köln-Altstadt mot 
Roland Schumacker, EGT C 074, 25.03.1995 s. 1-2. 

Domstolens dom den 30 november 1995 i mål C-55/94 Reinhard Gebhard mot Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, EGT C 031, 03.02.1996 s. 4-5. 

Domstolens dom den 11 augusti 1995 i mål C-80/94 G. H. E. J.Wielockx mot Inspecteur der 
directe belastingen, EGT C 268, 14.10.1995 s. 8. 

Domstolens dom den 277 juni 1996 i mål C-107/94 P. H.Asscher mot Staatssecretaris van 
Financiën,  EGT C 336, 09.11.1996 s. 2-3. 

Domstolens dom den 15 maj 1997 i mål C-250/95 Futura Participations SA, Singer mot 
Administration des contributions, EGT C 199, 28.06.1997 s. 8 

Domstolens dom den 16 juli 1998 i mål C-264/96 Imperial Chemical Industries plc (ICI) mot 
Kenneth Hall Colmer (Her Majesty's Inspector of Taxes), EGT C 299, 26.09.1998 s. 8. 

Domstolens dom den 9 mars 1999 i mål C-212/97 Centros Ltd mot Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen, EGT C 136, 15.05.1999 s. 3-4. 

Domstolens dom den 13 april 2000 i mål C-251/98 C. Baars mot Inspecteur der Belastingen 
Particulieren/Ondernemingen Gorinchem, EGT C 192, 08.07.2000 s. 4-5 

Domstolens dom den 8 mars 2001 i de förenade målen C-397/98 och C-410/98 mellan 
Metallgesellschaft Ltd m.fl.(C-397/98), Hoechst AG, Hoechst UK Ltd (C-410/98) och 
Commissioners of Inland Revenue, HM Attorney General,EGT C 173, 16.06.2001 s. 13-14. 

Domstolens dom den 12 december 2002 i mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst GmbH mot 
Finanzamt Steinfurt, EGT C 31, 08.02.2003, s. 2. 

Domstolens dom den 18 september 2003 i mål C-168/01 Bosal Holding BV mot 
Staatssecretaris van Financiën,  EGT C 264, 01.11.2003, s. 8. 

Domstolens dom den 13 december 2005 i mål C-446/03 Marks & Spencer plc mot David 
Halsey (Her Majesty's Inspector of Taxes), EGT C 36, av den 11.02.2006, s. 5. 

Domstolens dom den 12 september 2006 i mål C-196/04 Cadbury Schweppes plc, Cadbury 
Schweppes Overseas Ltd mot Commissioners of Inland Revenue, EUT C 281, 18.11.2006, 
s.5. 

Domstolens dom den 11 oktober 2007 i mål C-443/06 Erika Hollmann mot Fazenda Pública, 
EUT C 297, 08.12.2007, s.15. 

Domstolens dom den 17 januari 2008 i mål C-105/07 N. V. Lammers & Van Cleeff mot 
Belgische Staat, EUT C 64, 08.03.2008, s. 12. 

Domstolens dom den 21 januari 2010 i mål C-311/08 Société De Gestion Industrielle SA 
(SGI) mot État belge, EUT C 63, 13.03.2010, s. 8. 



50 
 

ÖVRI G A EU-R ÄT TS LI GA  K ÄLLO R  
EUT C 176, 28.7.2006 s. 1, Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas 

regeringar, församlade i rådet, av den 27 juni 2006 om en uppförandekod om 

dokumentationskrav för internprissättning för företag i intressegemenskap i Europeiska 

unionen. 

Konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag 

i intressegemenskap, (90/436/EEG). 

LITTERATUR  

M. Andersson, A. Saldén Enérus, U. Tivéus, Inkomstskattelagen – En kommentar. Del I, 1-28 

kap., Uppl. 10, Norstedts Juridik AB, Vällingby, 2010.  

R. Arvidsson, Dolda vinstöverföringar – En skatterättslig studie av internprissättningen i 

multinationella koncerner, Juristförlaget, Stockholm, 1990. 

A. Baekkevold, M. Baran, L. Eriksson, C. G. Fernlund, L. Johansson, P. Kindlund, H. P. 
Sjöblom, N. Virin, Inkomstskatt – En lagkommentar, Del 1, Inkomstskattelagen 1-40 kap. 
Thomson Reuters, Stockholm, 2010. 

J. Bjuvberg, Redovisningens betydelse för beskattningen, MercurIUS Förlags AB, Stockholm, 
2006. 

M. Dahlberg, Internationell beskattning, Uppl. 2, Studentlitteratur, Polen, 2007. 

M. Hilling, Aktuellt om EU-domstolens praxis, Skattenytt nr 4, 2010. 

J. Kellgren, Kunskapsutveckling och beskattning, Uppl. 1, Norstedts Juridik, Stockholm, 
2005. 

S-O. Lodin, G. Lindencrona, P. Melz, C. Silfverberg, Inkomstskatt – en läro- och handbok i 

skatterätt, Del 1 och Del 2, Uppl. 12, Studentlitteratur, 2009. 

M. Markham, The Transfer Pricing og Intangibles, Kluwer Law International, Nederländerna, 
2005. 

P. T. Nguyen, Transfer Pricing – The Vietnamese System in the Light of the OECD 

Guidelines and the Systems in certain Developed and Developing Countries, Jönköping 
International Business School, 2009.   

R. Påhlsson, A4 Inkomst av näringsverksamhet, Skattenytt nr 6, 2009. 

B. Terra, P. Wattel, European Tax Law, Uppl. 5, Kluwer Law International, Nederländerna, 
2008. 

B. Wiman, Beskattning av företagsgrupper, Uppl. 1, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2002. 

B. Wiman, Koncernbeskattning, Uppl. 3, Iustus förlag AB, Uppsala, 1995. 



51 
 

KÄLLOR FRÅN SKATTEVERKET  
Skatteverkets handledning för beskattning av inkomst vid 2010 års taxering – Del 2 

Skatteverkets handledning för beskattning av inkomst vid 2010 års taxering - Del 3 

Skatteverkets handledning för internationell beskattning 2010. 

SKVFS 2007:1 Skatteverkets föreskrifter om dokumentation av prissättning mellan företag i 
intressegemenskap 

SKV M 2007:25 Skatteverkets information om dokumentation av prissättning av 
transaktioner mellan företag i intressegemenskap 

Kontakt via mail med Elisabeth Bengtsson, Skatteverket, Rättsavdelningen enhet 5, den 14 
december 2010. 

INTERNETKÄLLOR  
1983 års avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Det Förenade Konungariket 
Storbritannien och Nordirlands regering, http://www.skatteverket.se [hämtad 2010-12-04] 

1992 års avtal mellan Konungariket Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland, 
http://www.skatteverket.se [hämtad 2010-12-04] 

1996 års avtal mellan de nordiska länderna, http://www.skatteverket.se [hämtad 2010-12-04] 

C. Eustace, The Intangible Economy Impact and Policy Issues – Report of the European High 

Level Expert Group on the Intangible Economy, European Commission, 2000, 
http://docs.google.com [hämtad 2010-11-16]  

Statistiska Centralbyrån, Export och import av varor fördelade på länder, 
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____142265.aspx [hämtad 2010-11-19] 

Transfer Pricing Forum, http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/ 
transfer_pricing/forum/index_en.htm [hämtad 2010-12-05] 

Transfer Pricing and the Arbitration Convention, http://ec.europa.eu/taxation_customs/ 
taxation/company_tax/transfer_pricing/arbitration_convention/index_en.htm                
[hämtad 2010-12-06] 

Överenskommelse med främmande stater för undvikande av dubbelbeskattning, 
http://www.skatteverket.se [hämtad 2010-11-15] 

ÖVRIGA KÄLLOR  
IAS 38 Immateriella tillgångar 

OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Authorities, July 
2010. 

OECD Model Tax Convention on Income and on Capital – Condensed Version, July 2010 

 


