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Sammanfattning  

Globaliseringen bidrar till en ökad världshandel och medför även ett växande antal gränsöver-

skridande koncerninterna transaktioner inom multinationella företag. Prissättningen av trans-

aktioner vilka vidtas mellan närstående företag måste ske i enlighet med armlängdsprincipen 

som om transaktionerna vidtagits mellan två oberoende företag. Skattemyndigheterna kan ju-

stera internpriserna i slutet av beskattningsåret i de fall de anser att internprissättningen avviker 

från armlängdsprincipen och marknadsmässiga villkor.  

Utöver inkomstbeskattning åläggs företagen att betala tullavgifter i samband med transaktioner 

vidtagna med närstående företag etablerade utanför EU. I likhet med skattemyndigheterna 

granskar tullmyndigheterna företagens importpriser i syfte att säkerställa att parternas närstå-

enderelation inte påverkat prissättningen. Båda myndigheterna arbetar således för samma mål, 

att upprätthålla prissättningens förenlighet med marknadsmässiga villkor. Skatte- och tullmyn-

digheterna tillämpar dock olika prissättningsmetoder i syfte att uppnå målet. Inkomstskatten 

baseras på företagens totala inkomster, relaterade till transaktionerna och tullavgiften beräknas 

baserat på varje specifik transaktion och vara. Det faktum att myndigheterna inkluderar olika 

tillgångar i de respektive beskattningsunderlagen kan medföra att de bedömer värdet av samma 

transaktion olika. Varierande bedömningar av samma pris kan vidare medföra krav på olika 

prisjusteringar i syfte att uppnå marknadsmässig prissättning. Prisjusteringar kan leda till onö-

diga skattetillägg och liknande straffavgifter. Det föreligger svårigheter för multinationella fö-

retag att bestämma transaktionspriser som uppfyller båda myndigheternas i syfte att undvika 

straffavgifter.     

Problematiken är ännu relativt ouppmärksammad av företag i världen. I amerikansk praxis 

framkommer att möjligheterna är små för företag att förlita sig på dokumentation upprättad för 

internprissättning, i syfte att styrka tullavgifter och tullvärde. Det är således betydelsefullt att 

företag upprättar dokumentationer för både internprissättning och tullvärde för att undvika 

straffavgifter. Dokumentationen utgör huvudsakligt bevis och ligger till grund för bedömningen 

av huruvida företagen uppfyllt bevisbördan avseende prisernas förenlighet med marknadsmäss-

iga villkor. Företagen bör etablera en öppen kommunikation med de respektive myndigheterna 

i syfte att minimera risker för missförstånd eventuella framtida prisjusteringar. 

Det är bättre att förekomma än att förekommas. 
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Abstract 

The ‘arm’s length principle’ is fundamental to transfer pricing and cross-border intercompany 

transactions. The principle states that the prices charged for transactions of goods between re-

lated parties must be the same as if the parties were unrelated. Simply, the price needs to equal 

market values. If the Tax Authority finds the pricing to be inconsistent with the arm’s length 

principle, the price may be adjusted. 

In relation to cross-border intercompany transactions outside of the EU, companies have to pay 

customs duty and regard customs values. The Customs Authorities work to ensure that the price 

has not been influenced by the intercompany relationship. Thus, the Tax and Customs Author-

ities share the same goal, which is to ensure that the transaction price is consistent with market 

values. However, the methods of pursuing the goal differ. The Tax Authorities determine the 

amount of income tax based on the company’s total revenues deriving from cross-border in-

tragroup transactions. The Customs Authorities on the contrary determine the amount of taxable 

income based on the value of every specific imported product. The authorities usually consider 

different values and assets when determining the amount of taxable income. Therefore the same 

transaction price may be evaluated differently by the Tax and Customs authorities. Price ad-

justments may be made if the transaction price is considered to differ in relation to market 

values. Thus, the companies may be obligated to pay tax surcharges or similar monetary pen-

alties. The authorities’ different assessments of the same transaction price may result in diffi-

culties for multinational enterprises in their efforts of meeting both requirements.  

The problem is regarded in varying degrees in different countries. In American precedent the 

court has determined the opportunities to be low for companies to depend on transfer pricing 

documentation when supporting customs value. It is important for companies to keep detailed 

documentation of both transfer pricing and customs valuation. The documentation serve as vital 

evidence when proving the compatibility of transaction prices with market values. Companies 

should also establish good communications with the authorities in order to prepare them for 

potential future price adjustments. 

 Prevention is better than cure.  
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Förord 

Det krävs stort intresse och engagemang för att författa en masteruppsats, likaså tålamod och 
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1 Introduktion 

1.1 Problembakgrund 

Världen förändras kontinuerligt och globaliseringen har medfört en ökad världshandel och ett 

utökat samarbete över landsgränser. Sverige utgör en liten och öppen ekonomi vilket innebär 

att landet är beroende av världsekonomin och dess utveckling samt påverkas i hög grad av 

marknadstrender.1 Globaliseringen har möjliggjort för företag att expandera sina verksamheter 

genom etablering i utlandet. Under de senaste 20 åren har betydelsen av multinationella kon-

cerner ökat på den internationella marknaden. Den ökade betydelsen utgör ett resultat av en 

samverkan mellan länderna, dess ekonomier, teknologiska utveckling och kommunikation.2  

I samband med försäljning av produkter mellan närstående företag inom koncerner är det viktigt 

att uppmärksamma regler avseende skatt och internprissättning. Företagen måste fastställa pri-

ser förenliga med armlängdsprincipen, vilket innebär att prissättningen ska ske som om trans-

aktionen vidtagits av två oberoende parter. Prissättningen av produkter eller tjänster får således 

inte influeras av närståenderelationen utan ska ske i enlighet med marknadsmässiga villkor. 

Syftet med armlängdsprincipen är att motverka att länders skattebaser urholkas. En urholkning 

av skattebaser kan utgöra resultat av att vinster och förluster flyttas över landsgränser mellan 

företag inom samma koncern i syfte att uppnå skattemässiga fördelar.3 Staterna har stort intresse 

av att multinationella koncerner beskattas korrekt eftersom de gränsöverskridande koncernin-

terna transaktionerna utgör mer än 60 procent av världshandelns totala värde.4 Det är således 

stora summor kapital och statliga inkomster som förflyttas över landsgränserna. 

Uppmärksamheten avseende internprissättning har ökat i förhållande till tidigare år. ”The Or-

ganisation of Economic Co-operation and Development” (”OECD”) har utarbetat ”Transfer 

Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations” (”OECD:s riktlin-

jer”). OECD:s riktlinjer utgör internationellt erkända principer för internprissättning och har 

                                                 

1 Sveriges riksbank. Internationellt arbete. 2014-12-18.  

http://www.riksbank.se/sv/Riksbanken/Internationellt-arbete/. 2011-09-30 (hämtad 2014-11-17). 
2 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD Transfer Pricing Guidelines for 

International Enterprises and Tax Administrations. Paris. 2010-07-22, s. 17.  
3 Bakker, Anuschka och Obuoforibo, Belema. Transfer Pricing and Customs Valuation: Two Worlds to Tax as 

One. Amsterdam: IBFD, 2009, s. 3 – 4. 
4 Allvin, Anders och Wirén, Mikael. Korrekt tullvärde och internpris - en paradox? Skattenytt s 34. 2010, s. 2. 
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upprättats i syfte att säkerställa att armlängdsprincipen följs. De utgör dock endast rekommen-

dationer och är inte bindande för medlemsstaterna. Företagen kan således fritt utarbeta prissätt-

ningspolicys inom ramarna för nationell lagstiftning.5 Prissättningspolicyn inom multination-

ella företag utgör grunden för skattepolicyn inom koncernen. Det innebär att interna transakt-

ioner har stor påverkan på det skattemässiga resultatet och kassaflödet.6 Företagens internpris-

sättning granskas av skattemyndigheterna i slutet av varje beskattningsår i syfte att kontrollera 

dess förenlighet med armlängdsprincipen.7  

Tullavgifter måste beaktas i samband med gränsöverskridande koncerninterna transaktioner 

med företag etablerade utanför Europeiska Unionen (”EU”). Tullavgiften betalas till tullmyn-

digheten som en procentuell andel av värdet av de specifika produkterna, inkluderade i trans-

aktionen. Det multilaterala handelsavtalet, ”General Agreement on Tariffs and Trade” 

(”GATT”), upprättades år 1994 av ”the World Trade Organization” (”WTO”). I GATT regleras 

den gränsöverskridande handeln och metoder för beräkning av tullvärde.8 I artikel 1.2 i GATT 

föreskrivs att importpriserna inte får påverkas av företagens närståenderelation.9 Tullmyndig-

heterna har således till uppgift att granska huruvida företagens deklarerade importpriser är för-

enliga med marknadsmässiga villkor.10 

OECD:s riktlinjer och GATT baseras på samma målsättning, att intern- respektive importpris-

sättningen inom multinationella koncerner uppfyller marknadsmässiga villkor. Det faktum att 

OECD och WTO upprättat de olika regelverken av samma syfte innebär dock inte att metoderna 

för att uppfylla syftet överensstämmer. Skatte- och tullmyndigheterna tillämpar olika metoder 

för att värdera de importerade varorna och fastställa de respektive beskattningsunderlagen. 

Skattemyndigheterna beräknar inkomstskatt baserat på de totala inkomsterna som härrör från 

de koncerninterna transaktionerna. Tullmyndigheten baserar istället tullavgiften på värdet av 

varje enskild transaktion och de specifika varorna. Det faktum att myndigheterna tillämpar olika 

metoder i syfte att beräkna beskattningsunderlaget kan resultera i att de bedömer prissättningen, 

                                                 

5 Monsenego, Jéroôme. Introduction to Transfer Pricing. Lund: Studentlitteratur. 2013, s. 35 – 36. 
6 Allvin, Anders och Wirén, Mikael. Korrekt tullvärde och internpris - en paradox? Skattenytt s 34. 2010, s. 1.  
7 Bakker, Anuschka och Obuoforibo, Belema. Transfer Pricing and Customs Valuation: Two Worlds to Tax as 

One. Amsterdam: IBFD. 2009, s. 16. 
8 Ibid, s. 4. 
9 Allvin, Anders och Wirén, Mikael. Korrekt tullvärde och internpris - en paradox? Skattenytt. 2010, s. 1 – 2. 
10 Bakker, Anuschka och Obuoforibo, Belema. Transfer Pricing and Customs Valuation: Two Worlds to Tax as 

One. Amsterdam: IBFD. 2009, s. 4. 
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av samma transaktion, olika. Skatte- och tullmyndigheternas olika metoder för att beräkna de 

respektive beskattningsunderlagen medför att de inkluderar olika varor och värden i underla-

get.11 

Förekomsten av två separata regelverk för värdering av gränsöverskridande koncerninterna 

transaktioner orsakar osäkerhet inom multinationella företag. Osäkerheten kan innebära hinder 

för den fria världshandeln och ha en hämmande effekt på företagens internationella utveckl-

ing.12 Myndigheternas olika uppfattningar avseende företagens prissättningar utgör ett resultat 

av att de följer olika regelverk och tillämpar olika metoder för att fastställa marknadsmässiga 

priser.13 Företagen riskerar att fastställa transaktionspriser som anses felaktiga i förhållande till 

antingen OECD:s riktlinjer och GATT. En felaktig prissättning kan medföra oönskade kostna-

der för företagen i form av skattetillägg och andra påföljder. Det är således av intresse för före-

tagen att erhålla vägledning avseende problematiken i syfte att förebygga eventuella risker.  

1.2 Problemformulering 

 Vilka likheter och skillnader föreligger mellan dokumentationskraven stadgade i 

OECD:s riktlinjer för internprissättning respektive GATT och nationell lagstiftning i 

samband med import? 

 Vilka åtgärder kan multinationella företag vidta i syfte att förebygga eventuella risker 

förenade med skatte- och tullmyndigheternas olika uppfattningar avseende transakt-

ionsprisernas förenlighet med marknadsmässiga villkor?  

1.3 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida multinationella företag kan 

förebygga risken att åläggas skattetillägg och liknande straffavgifter på grund av inkorrekt pris-

sättning. För att uppnå det huvudsakliga syftet utgör ett första delsyfte att undersöka hur och på 

vilka grunder de respektive myndigheterna bedömer företagens transaktionspriser. Ett andra 

                                                 

11 Allvin, Anders och Wirén, Mikael. Korrekt tullvärde och internpris - en paradox? Skattenytt. 2010, s. 1 – 2. 
12 Ibid, s. 2. 
13 ICC Commission on Taxation and the ICC Committee on Customs and Trade Regulations. Transfer pricing and 

customs value. International Chamber of Commerce. 2012, s.2.  
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delsyfte är att granska prissättningsmetoderna och dokumentationskraven inom internprissätt-

ning samt tullvärde. Det är nödvändigt att utreda orsakerna till myndigheternas olika bedöm-

ningar. En undersökning genomförs även av företagens beviskrav i samband med tvister gäl-

lande transaktionsprisernas förenlighet med marknadsmässiga villkor med skatte- och tullmyn-

digheterna. Det är av vikt att redogöra för dokumentationens bevisverkan och således dess be-

tydelse för de multinationella företagen, varför undersökningen utgör ett tredje delsyfte i upp-

satsen. Slutligen undersöks hur höga riskerna är för att åläggas straffavgifter i samband med 

import till svenska företag etablerade i Kina och USA. Ett fjärde delsyfte är således att under-

söka hur svenska företag etablerade på den kinesiska eller amerikanska marknaden kan före-

bygga skatte- och tullmyndigheternas meningsskiljaktigheter.  Målgruppen för uppsatsen ut-

görs av jurister med grundläggande kunskaper inom skatterätt och yrkesmän inom internpris-

sättning samt tullvärde. 

1.4 Metod och material 

1.4.1 Tolkningsmetod 

En traditionell rättsdogmatisk metod tillämpas i uppsatsen i samband med en undersökning de 

lege lata av de huvudsakliga källorna i uppsatsen.14 Metoden innebär således en beskrivning av 

gällande rätt genom granskning av lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten, doktrin och riktlin-

jer.15 OECD:s riktlinjer tillämpas i stor utsträckning av medlemsländerna, de utgör dock inte 

bindande rättsregler och granskas således i uppsatsen med en medvetenhet om dess rättsvärde.16 

Normativa resonemang förs även i den rättsdogmatiska forskningen eftersom lösningar på pro-

blematiken i uppsatsen söks på utländska marknader. Utländsk lagstiftning samt riktlinjer un-

dersöks de lege feranda.  

1.4.2 Kvalitativ studie 

I samband med en tillämpning av den rättsdogmatiska metoden riskeras att förbise normernas 

verkliga påverkan på marknaden och affärslivet ur ett praktiskt perspektiv. Intervjuer har 

följaktligen gjorts med två intervjusubjekt i syfte att skildra en rättvisande bild av reglernas 

                                                 

14 Nilsson, Mattias. Juridiken: en introduktion till rättsvetenskapen. Stockholm: Jure Förlag AB. 2006, s. 51. 
15 Persson, Österman, Roger. Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen. Stockholm: Juristförlaget. 

1997, s. 18. 
16 Nilsson, Mattias. Juridiken: en introduktion till rättsvetenskapen. Stockholm: Jure Förlag AB. 2006, s. 51. 
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tillämpning och påverkan på marknaden. Ett av intervjusubjekten arbetar som specialist inom 

internprissättning och den andre är specialiserad inom tullbeskattning. Deras olika expertområ-

den medför att de kan tillhandahålla två olika perspektiv avseende problematiken vilket bidrar 

till en mer objektiv sammanställd uppfattning. Intervjusubjekten arbetar båda med och har god 

kännedom om problematiken behandlad i uppsatsen. Det kvalitativa materialet används spar-

samt och i syfte att understödja vissa andra källor samt information i uppsatsen. Materialet an-

vänds främst för att tillhandahålla praktiska exempel i de delar av uppsatsen det fordras. Materi-

alet används med kunskap om att informationen till stor del utgör subjektiva skildringar av 

verkligheten och således inte är någon objektiv sanning.17  

1.4.3 Jämförande studie 

Jämförelser och redogörelser genomförs för kinesisk och amerikansk lagstiftning om nödvän-

digt för att uppfylla huvudsyftet med uppsatsen. Inom internationell skatterätt har dock delar av 

reglerna avseende internprissättning och tullvärde sina rötter i utländsk lagstiftning och baseras 

på internationella principer såsom GATT, OECD:s riktlinjer och armlängdsprincipen. Jämfö-

relsen utgör endast en deskriptiv framställning. En mer detaljerad och grundlig undersökning 

kräver god kännedom om de inhemska rättssystemen och syftena med lagreglerna. God kun-

skap om de inhemska språken är även betydelsefullt för att genomföra en djupgående jämfö-

relse, i syfte att undvika tolkningsfel.   

Utländsk lagstiftning kan utgöra en betydelsefull källa i syfte att finna lösningar på rättsliga 

problem och tillämpas således ofta i juridisk forskning.18 Det förekommer betydande skillnader 

mellan de olika rättsordningarna i världen. De problem som uppstår för företagen i samband 

med internprissättning och import är desamma oavsett i vilka länder företagen väljer att etablera 

sig. Trots att problemen är världsomfattande hanteras och regleras de dock i hög grad självstän-

digt i de olika länderna utan hänsyn till andra länders metoder och försök till lösningar. En 

jämförelse genomförs av den kinesiska och amerikanska marknaden i syfte att söka finna inspi-

ration och förslag till hantering av problematiken behandlad i uppsatsen.19  

                                                 

17 Hedin, Anna och Martin, C. En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju. Uppsala: Uppsala 

universitet. 2011, s. 3. 
18 Bernitz, Ulf m fl. Finna rätt: Juristens källmaterial och arbetsmetoder. 11 uppl. Visby: Norstedts Juridik AB. 

2010, s. 26. 
19 Bogdan, Michael. Komparativ rättskunskap. 2:2 uppl. Stockholm: Norstedts juridik AB. 2003, s.19 – 21  
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Utöver jämförelsen mellan kinesisk och amerikansk lagstiftning samt rättssystemen är det nöd-

vändigt att redogöra för eventuella skillnader och likheter mellan de olika prissättningsme-

toderna. Det är grundläggande att förstå hur dokumentationskraven skiljer sig åt i syfte att förstå 

analysen och resterande delar av uppsatsens innehåll. En förståelse för förhållandet mellan de 

olika prissättningsmetoderna medför även förståelse för de olika dokumentationskraven stad-

gade i OECD:s riktlinjer respektive GATT och nationell lagstiftning. Förhållandena måste be-

aktas för att kunna tillgodose lämpliga företagsrekommendationer. 

1.4.4 Material 

Antalet svenska källor att tillgå är begränsat eftersom problematiken behandlad i uppsatsen är 

relativt outredd i Sverige. Skillnaderna i prissättningsmetoder och dokumentationskrav mellan 

tull- respektive skattemyndigheter har behandlats i större utsträckning på den amerikanska 

marknaden, varför amerikanska källor granskas i större utsträckning. Amerikanska vetenskap-

liga artiklar kommer att användas vilka belyser svårigheterna, liksom svensk och amerikansk 

praxis. Vetenskapliga artiklar publicerade av revisionsbyråer såsom PriceWaterHouseCoopers 

(”PWC”) och Ernst & Young används i uppsatsen.  De publicerade artiklarna är författade av 

de respektive revisionsbyråerna vilket innebär att materialet kan spegla en subjektiv uppfattning 

som kan minska dess rättskällevärde. Materialet används således med försiktighet och endast i 

den mån det är nödvändigt för att uppnå syftet med uppsatsen. Försök har vidtagits att endast 

använda artiklar vilka består av fakta såsom lagstiftning och liknande information som inte är 

färgad av subjektiv analys.  

I Kina offentliggörs inte domstolarnas avgöranden vilket innebär att det inte förekommer någon 

praxis som belyser problematiken på den kinesiska marknaden. Det förekommer dock exem-

pelstudier vilka i likhet med praxis behandlar de olika rättsliga situationerna och belyser even-

tuella problem samt förslag till lösningar. Material avseende förhållandet mellan internprissätt-

ning och tullvärde på den kinesiska marknaden är således bristfällig. I uppsatsen presenteras i 

huvudsak amerikansk praxis och enstaka kinesiska fallstudier vilket kan skapa en obalans i 

vissa kapitel. Uppsatsen är dock författad med beaktande av den påverkan bristen på kinesiskt 

material kan ha på analysen.  
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1.5 Avgränsning 

I uppsatsen beskrivs EU-lagstiftning relaterad till tullvärde i restriktiv omfattning. EU-lagstift-

ning används endast i exemplifierande syfte för att visa på eventuella förslag på lösningar. En 

beskrivning av kinesisk och amerikansk lagstiftning sker endast i de fall den nationella lagstift-

ningen avviker från eller kompletterar reglerna stadgade i OECD:s riktlinjer och GATT. Be-

skrivningen genomförs således för att skapa en förståelse för hur reglerna avseende dokument-

ationskrav, tullvärde och internprissättning är utformade.  

Undersökningen i uppsatsen fokuseras i huvudsak till den amerikanska och kinesiska mark-

naden. Förhållandena på den svenska marknaden och svensk lagstiftning behandlas inte eller 

endast i mindre mån för att skapa förståelse hos läsaren. Den kinesiska marknaden behandlas i 

uppsatsen eftersom Kina utgör ett utvecklingsland i vilket marknaden och handeln utvecklas i 

snabb takt. Marknaden attraherar allt fler multinationella företag att etablera sig i landet för 

försäljning av varor. USA utgör ytterligare en stor och betydelsefull marknadsplats till vilken 

ett stort antal svenska multinationella företag söker sig för etablering. Den amerikanska mark-

nadens dragningskraft och roll i världshandeln gör landet intressant att undersöka. I uppsatsen 

behandlas uteslutande situationer i vilka svenska dotterföretag etablerade i Kina eller USA im-

porterar varor från moderföretag etablerade i Sverige. Import sker från utlandet till Sverige 

undersöks således inte. 

I samband med att transaktionspriser fastställs i enlighet med OECD:s riktlinjer eller GATT 

krävs att en jämförbarhetsanalys vidtas. Jämförbarhetsanalysen genomförs i syfte att bestämma 

marknadsmässiga priser genom att undersöka graden av jämförbarhet mellan liknande företag 

med liknande transaktioner och den transaktion som ska prissättas.  

I uppsatsen presumeras vidare att en närståenderelation föreligger mellan parterna involverade 

i transaktionerna. I paragraf 9 i ”Articles of the OECD model tax convention on income and 

capital” definieras begreppet “intressegemenskap”, eller “närstående företag”, och ger uttryck 

för armlängdsprincipen. Företag anses vara närstående i de fall ett av dessa, direkt eller indirekt, 

medverkar i det andra företagets ledning, äger andelar eller kan utöva kontroll över företaget. 

En närståenderelation kan även anses vara för handen i de fall samma personer medverkar, 

direkt eller indirekt, i företagsledningen, äger andelar eller kan utöva kontroll över två olika 
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företag etablerade i olika länder. Intressegemenskapen föranleder situationer vilka endast upp-

kommer som resultat av närståenderelationen och således inte skulle uppstå mellan två obero-

ende parter.  

Grundläggande principer inom internationell skatterätt såsom hemvist- och källstatsprincipen 

beskrivs inte eftersom läsaren förväntas besitta sådan kunskap. Mervärdeskatt och dess eventu-

ella påverkan i samband med problematiken i uppsatsen behandlas inte eftersom det inte är av 

relevans för besvara problemformuleringarna. 

1.6 Tidigare publicerat 

Det finns inte mycket skrivet sedan tidigare avseende förhållandet mellan internprissättning och 

tullvärde. En tidigare uppsats20 har uppmärksammats i vilken rättsverkningarna orsakade av 

prisjusteringar behandlas. Det förekommer ett flertal skillnader mellan den tidigare uppsatsen 

och förevarande uppsats. Den är författad år 2009 och förändringar har skett sedan dess, exem-

pelvis har OECD:s riktlinjer reviderats. Syftet med uppsatsen utgörs även av att undersöka 

rättsverkningarna på den svenska marknaden vilket inte är fallet i förevarande uppsats. I före-

varande uppsats görs ingen djupare redogörelse för prisjusteringar. De grundläggande beskriv-

ningarna avseende internprissättning, tullvärde och de olika prissättningsmetoderna liknar till 

viss del den tidigare uppsatsen. Den grundläggande beskrivningen är nödvändig för att förstå 

problematiken behandlad i uppsatsen.  

1.7 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i åtta kapitel varav innebörden av internprissättning och armlängdsprin-

cipen introduceras i kapitel två, vilket följs av en introduktion av tullvärde samt relevant lag-

stiftning i kapitel tre. I kapitel fyra introduceras läsaren för de olika prissättningsmetoder som 

tillämpas inom internprissättning respektive för beräkning av tullvärde vilket avslutas med en 

analys avseende skillnader och likheter dem emellan. Företagens dokumentationskrav i enlighet 

med OECD:s riktlinjer respektive GATT och nationell lagstiftning beskrivs i kapitel fem samt 

i kapitel sex. I kapitel sju redogörs för förhållandet mellan internprissättning och tullvärde samt 

                                                 

20 Malm, Maria. Customs Valuation and Transfer Pricing: Two Sides of the Same Coin. Jönköping: International 

Business School, 2009. 
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hur skillnaderna hanteras på den kinesiska respektive amerikanska marknaden. Det åttonde och 

avslutande kapitlet utgörs av en analys av förhållandet mellan internprissättning och tullvärde 

samt en redogörelse för rekommendationer. Rekommendationerna avser företagens möjligheter 

att hantera och förebygga risker orsakade av skatte- och tullmyndigheternas olika bedömning 

avseende huruvida företagens fastställda internpriser är förenliga med marknadsmässiga vill-

kor. Uppsatsen avslutas med kortfattade slutsatser.  
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2 Allmänt avseende internprissättning 

2.1 Inledning 

I kapitlet redogörs för innebörden av internprissättning och de internationella regelverk som 

reglerar gränsöverskridande koncerninterna transaktioner. En beskrivning av OECD som orga-

nisation och dess publicerade riktlinjer för internprissättning samt armlängdsprincipen tillgo-

doses läsaren. Kunskaperna är viktiga i syfte att förstå resterande innehåll i uppsatsen. En lik-

nande redogörelse avseende tullvärde kommer att tillgodoses läsaren i kapitel tre.  

2.2 Översikt 

Internprissättning utgör det pris företagen inom en koncern bestämmer för gränsöverskridande 

koncerninterna transaktioner. Prissättningen måste ske som om transaktionerna vidtagits av 

oberoende parter. Priserna måste således vara förenliga med marknadsmässiga villkor.21 I ett 

koncernförhållande, i vilket ett moderföretag äger 100 procent av andelarna i ett utländskt dot-

terföretag, är det möjligt för moderföretaget att påverka beslutsfattandet i dotterföretaget. Nor-

malt påverkar marknadsfaktorer såsom utbud och efterfrågan prissättningen av varor mellan 

oberoende företag. Närståenderelationen kan dock medföra att företagen fastställer priser som 

avviker från marknadspriser eftersom koncerninterna transaktioner i hög grad inte påverkas av 

marknadsfaktorer. En avvikelse från marknadsvillkor kan medföra negativa konsekvenser för 

de skatteindrivande stater i vilka företagen är etablerade eftersom storleken på den skatteplik-

tiga inkomsten är beroende av prissättningen. Koncernförhållandet kan således genom att möj-

liggöra för parterna att kontrollera prissättningen av koncerninterna transaktioner medföra att 

inkomster flyttas över landsgränser. De närstående parterna kan således skatteplanera genom 

att, exempelvis bestämma ett pris som överstiger marknadspris, flytta inkomster för beskattning 

i länder med lägre skattesatser. Skatteplanering kan således medföra skattelättnader och därmed 

skattebesparingar inom koncernerna. En konsekvens av skatteplanering kan dock utgöras av att 

                                                 

21 Skatteverket. Internprissättning. 2010. 

https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/internprissatt-

ning.4.3dfca4f410f4fc63c8680005982.html (hämtad 2015-01-20). 
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ländernas skattebaser urholkas. Prisjusteringar kan vidtas av skattemyndigheterna i samband 

med misstanke om att internpriserna avviker från marknadsmässiga villkor.22 

2.3 OECD:s riktlinjer för internprissättning 

OECD bildades officiellt den 30 september år 1961 och trädde i kraft i samband med det ökade 

behovet av internationellt samarbete efter andra världskrigets slut.23 Vid bildandet omfattade 

OECD 20 medlemsstater. Antalet medlemsstater har med tiden ökat till dagens antal om 34 

stater.24 Organisationen arbetar med att bekämpa fattigdom och skapa välstånd i världens länder 

genom ekonomisk utveckling samt ekonomisk stabilitet.25  OECD:s riktlinjer upprättades som 

ett resultat av en ökad uppmärksamhet avseende internprissättning. Syftet med OECD:s riktlin-

jer är att utgöra stöd för multinationella företag och skattemyndigheter i arbetet att fastställa 

internpriser förenliga med armlängdsprincipen. Principen beskrivs vidare i avsnitt 2.4. De upp-

rättades år 1979 med de amerikanska regelverken som inspiration och är ämnade att ge vägled-

ning i samband med prissättning av gränsöverskridande koncerninterna transaktioner.26 

OECD:s riktlinjer är således rekommendationer för multinationella företag och utgör följaktli-

gen inte rättsligt bindande regler.  

I paragraf 9 i OECD:s modellavtal definieras och förklaras begreppet ”associated enterprises” 

eller ”närstående företag”. OECD:s riktlinjer reflekterar främst medlemsländernas uppfatt-

ningar av hur paragrafen bör tolkas och tillämpas.27 Regeringsrätten har dock erkänt OECD:s 

riktlinjer såsom god vägledning i samband med företagens internprissättning och tillämpning 

av korrigeringsregeln som beskrivs närmare i följande avsnitt.28 

                                                 

22 Monsenego, Jéroôme. Introduction to Transfer Pricing. Lund: Studentlitteratur. 2013, s. 18 – 21. 
23 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). History. 2015. 

http://www.oecd.org/about/history/ (hämtad 2015-01-25).   
24 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Members and Partners. 2015. 

http://www.oecd.org/about/membersandpartners/ (hämtad 2015-01-25). 
25 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). What We Do and How. 2015. 

http://www.oecd.org/about/whatwedoandhow/ (hämtad 2015-01-25). 
26 Monsenego, Jéroôme. Introduction to Transfer Pricing. Lund: Studentlitteratur. 2013, s. 35 – 36. 
27 Ibid. 
28 RÅ 1991 ref. 107. 
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2.4 Armlängdsprincipen 

Armlängdsprincipen regleras i det första kapitlet av OECD:s riktlinjer och utgör en internation-

ell princip för fastställande av internpriser förenliga med marknadsmässiga villkor. OECD:s 

medlemsländer har kommit överens om att principen ska tillämpas av skattemyndigheterna för 

beskattning av koncerninterna transaktioner vidtagna av multinationella koncerner.29 I kapitel 

2.2 nämndes att prissättningen av koncerninterna transaktioner inte i samma grad påverkas av 

marknadskrafter i förhållande till transaktioner mellan oberoende parter. Närstående företag 

måste således söka efterlikna marknadens inverkan på priset i samband med koncerninterna 

transaktioner i syfte att bestämma marknadsmässiga priser.30 

I de fall prissättningen av koncerninterna transaktioner inte är marknadsmässig kan företagsbe-

skattningen snedvridas på marknaden. Medlemsländerna i OECD har kommit överens om att 

en korrigering av internprissättningen är tillåten i syfte att upprätthålla armlängdsprincipen och 

söka förhindra snedvridning av inkomstbeskattningen. Syftet med armlängdsprincipen är såle-

des att uppnå en likabehandling av företagen på marknaden i samband med inkomstbeskattning. 

Prisjusteringar baseras på en jämförelse av hur prissättningen av transaktioner skulle bestämts 

mellan två oberoende företag under liknande förhållanden.31 Armlängdsprincipen stadgas i ka-

pitel 1, paragraf 9 i OECD:s modellavtal med följande lydelse: 

”[Where] conditions are made or imposed between the two [associated] 

enterprises in their commercial or financial relations which differ from 

those which would be made between independent enterprises, then any 

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

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

be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.”  

                                                 

29 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD Transfer Pricing Guidelines for 

International Enterprises and Tax Administrations. Paris. 2010-07-22, A. 1.1, s. 31. 
30 Ibid, A. 1.2, s. 31.  
31 Ibid, B. 1.3, 7-8, s. 32 – 34. 
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Armlängdsprincipen kan dock vara svår att tillämpa eftersom företagen i ett koncernförhållande 

vanligtvis vidtar transaktioner som endast förekommer mellan närstående företag. Det före-

kommer således inga liknande transaktioner mellan oberoende företag vilka kan ligga till grund 

för jämförelser i syfte att fastställa transaktionspriser förenliga med armlängdsprincipen.32  

I början av varje år budgeterar vanligtvis multinationella företag den vinstmarginal för koncer-

ninterna transaktioner som företaget förväntas vidta. I slutet av året krävs dock ofta en justering 

av den budgeterade vinsten i syfte att spegla det verkliga vinstresultatet. I samband med bud-

getjusteringar måste även transaktionspriserna justeras i syfte att reflektera den verkliga intern-

prissättningen. Skattemyndigheterna kräver prisjusteringar för att uppnå korrekt inkomstbe-

skattning och förhindra eventuell skatteplanering.33  

2.4.1 Armlängdsprincipen i svensk lagstiftning 

I svensk lagstiftning kommer armlängdsprincipen till uttryck i 14 kap. 19 § inkomstskattelagen 

(1999:1229) (”IL”) och benämns ”korrigeringsregeln”. I korrigeringsregeln stadgas att intern-

priser som avviker från armlängdsprincipen bör justeras i syfte att motverka skatteplanering 

och felbeskattning. Regeln är tillämpbar på svenska juridiska personers företagsinkomster upp-

komna inom ramen för näringsverksamheten. Korrigeringsregeln är vidare tillämpbar i den mån 

beskattning är undantagen den svenska skattemyndigheten som resultat av internationella skat-

teavtal och intressegemenskap föreligger mellan parterna. Inkorrekta internpriser kan dock i 

vissa fall motiveras av affärsmässiga skäl, exempelvis i syfte att kunna täcka dotterbolagets 

utgifter i samband med nyetablering i utlandet.34  

2.4.2 Armlängdsprincipen i amerikansk lagstiftning 

Skattemyndigheten i USA benämns ”Internal Revenue Service” (”IRS”). IRS följer regelverk 

vilka i hög grad påminner om OECD:s riktlinjer med skillnaden att de endast är tillämpliga i 

                                                 

32 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD Transfer Pricing Guidelines for 

International Enterprises and Tax Administrations. Paris. 2010-07-22, B. 1.7-8, s. 33 – 34. 
33 PricewaterhouseCoopers (PWC). Managing Year-End Transfer Pricing Adjustments from a Customs Perspec-

tive. 2015.  

https://www.pwc.com/jp/en/taxnews-customs/assets/wms-jan-2015.pdf (hämtad 2014-12-18), s. 1. 
34 Andersson, Mari m fl. Inkomstskattelagen: en kommentar (1 juli 2014, Zeteo). kommentaren till 14 kap. 19 § 

Inkomstskattelag (1999:1229). 

https://www.pwc.com/jp/en/taxnews-customs/assets/wms-jan-2015.pdf
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internationella sammanhang.35 Armlängdsprincipen stadgas i § 1.482-1 (b) ”Treasury Regulat-

ions”. Enligt paragrafen måste internprissättningen motsvara de priser som skulle tillämpas för 

samma transaktion mellan två oberoende företag under samma omständigheter i syfte att upp-

fylla armlängdsprincipen. I paragrafen stadgas dock även att jämförelsen, i brist på identiska 

transaktioner och situationer, tillåts omfatta liknande transaktioner företagna under liknande 

omständigheter. 

2.4.3 Armlängdsprincipen i kinesisk lagstiftning 

I Kina benämns skattemyndigheten ”State Administration of Taxation” (”SAT”). Internpris-

sättning av koncerninterna transaktioner regleras i paragraferna 41 till 48 i kapitel sex i den 

kinesiska inkomstskattelagen, ”China Corporate Income Tax Law” (“CITL”).36 I paragraf 41 

stadgas att SAT får justera internpriset i det fall de avviker från armlängdsprincipen. Vidare 

tillgodoses en definition av armlängdsprincipen i paragraf 110. Syftet med principen är att 

uppnå en likabehandling av närstående och oberoende företag på marknaden i samband med 

inkomstbeskattning. Reglerna och marknadspriserna ska vara rättvisa.    

2.5 Sammanfattning 

Armlängdsprincipen stadgas i OECD:s riktlinjer i syfte att motverka att ländernas skattebaser 

urholkas som resultat av eventuellt skadlig skatteplanering. Syftet med armlängdsprincipen är 

att jämställa prissättningen av koncerninterna transaktioner mellan närstående företag med lik-

nande transaktioner företagna av oberoende företag under liknande förhållanden. Principen har 

utformats i ett försök att inom koncerner återskapa de marknadskrafter vilka normalt påverkar 

prissättningen i samband med gränsöverskridande transaktioner. Konkurrensen på marknaden 

skulle kunna snedvridas i de fall multinationella koncerner hade möjligheten att uppnå skatte-

besparingar genom att förflytta inkomster över landsgränser. OECD:s riktlinjer är inte bindande 

för företagen, ändock återfinns armlängdsprincipen i såväl svensk som kinesisk och amerikansk 

lagstiftning. Många länder har utformat lagstiftning i likhet med OECD:s riktlinjer. 

  

                                                 

35 Ernst & Young (EY). Transfer pricing global reference guide 2014. 2014, s. 310. 
36 Ibid, s. 64 
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3 Allmänt avseende tullvärde 

3.1 Inledning 

I kapitlet introduceras läsaren för begreppet tullvärde och dess innebörd. Vidare beskrivs även 

huvudsakligt ansvarig organisation och tillämpliga regelverk. Syftet med avsnittet är att bereda 

läsaren med grundläggande information avseende tullvärde och dess samband med import. Re-

dogörelsen är ämnad att förse läsaren med förberedande kunskaper inför den senare beskrivna 

problematiken och analysen i uppsatsen.  

3.2 Översikt 

Importören måste deklarera värdet av de importerade varorna i samband med tidpunkten för 

importen. Det beräknade värdet utgör godsets tullvärde och således underlag för tullavgiften. 

Importdeklarationen måste omfatta värdet av varje specifik vara, inkluderad i tullvärdet, ef-

tersom olika skattesatser tillämpas för olika varukategorier. Tullavgiften som debiteras företa-

gen motsvarar en procentuell del av tullvärdet. Tullvärdet måste alltid anges även om produk-

terna är tullfria. Det är viktigt att beräkna ett korrekt tullvärde eftersom detta värde även ligger 

till grund för både beräkning av importmoms och importstatistiken i Sverige. Tullvärdet beräk-

nas endast i samband med import.37  

Fakturapriset för gränsöverskridande transaktioner utgör transaktionsvärdet och huvudregeln är 

att tullvärdet ska baseras på förevarande värde. Kostnader relaterade till importen ska adderas 

till tullvärdet såsom kostnader för frakt, försäkringar, lastning, royalties och licensavgifter samt 

emballage. En del kostnader som anges separat från priset ska dock undantas såsom kostnader 

för underhåll efter importtillfället, vissa räntor, rabatter samt rätt till återförsäljning av varorna 

i mottagarlandet.38  

                                                 

37 Tullverket. Vad ingår i tullvärdet? Stockholm.  

https://www.tullverket.se/down-

load/18.4ab1598c11632f3ba9280005563/tullv%C3%A4rdet,+vad+ing%C3%A5r+i+tv790.65.pdf (hämtad 2014-

12-01). 2010, s. 2, 26. 
38 Ibid, s. 3, 6. 
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3.3 World Trade Organization 

”World Trade Organization” (”WTO”) upprättades år 1995.39 Organisationen arbetar med att 

reglera den internationella marknaden i syfte att uppnå en smidig, fri och rättvis handel baserat 

på förhandlingar.  WTO arbetar huvudsakligen med konflikthantering, arrangemang av forum 

för förhandlingar, granskning av handelspolicys, samarbete med andra internationella organi-

sationer och bistånd till utvecklingsländer.40 Antalet medlemsländer i WTO uppgår till 16041 

och beslut tagna inom organisationen får effekt inom samtliga medlemsländer.42    

Samarbetsavtal utgör kärnan för WTO:s arbete och bereder den internationella marknaden med 

fundamentala regler för den internationella handeln. Avtalen utgör främst ramverk avseende 

utformningen av ländernas handelspolicys. Syftet är att understödja tillverkare, exportörer och 

importörer i dess arbete samt möjliggöra för länder att tillgodose sociala och miljömässiga be-

hov och mål.43 WTO samarbetar med bland annat ”World Customs Organization” (”WCO”)44 

inom olika områden såsom tullvärdering. Samarbetet har till syfte att underlätta världshan-

deln.45  

3.4 General Agreement on Tariffs and Trade (“GATT”) 

GATT upprättades år 194846 och utgör WTO:s huvudsakliga regelverk avseende internationell 

handel med varor och tjänster.47 Upprättandet av GATT utgjorde resultat av förhandlingar och 

utgör bindande regler för medlemsländerna i WTO.48 I GATT stadgas de grundläggande reg-

lerna avseende utformningen av bilaterala och regionala avtal.49 Bland annat fastslås principen 

                                                 

39 World Trade Organization. The World Trade Organization... In brief. Genève: WTO Publications. 2009, s. 3. 
40 Ibid, s. 7. 
41 World Trade Organization. Members and Observers. 2015. 

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm (hämtad 2014-12-02). 
42 World Trade Organization. The World Trade Organization... In brief. Genève: WTO Publications. 2009, s. 7. 
43 World Trade Organization. Who we are. 2015. 

 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/who_we_are_e.htm (hämtad 2014-12-03). 
44 World Customs Organization. WCO in brief. 2012-2015. 

http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco.aspx (hämtad 2014-12-03). 
45 World Trade Organization. The WTO and World Customs Organization. 2015. 

 http://www.wto.org/english/thewto_e/coher_e/wto_wco_e.htm (hämtad 2014-12-12).  
46 World Trade Organization. The Text of the General Agreement on Tariffs and Trade. Genève. 1986, s. iii. 
47 World Trade Organization. The World Trade Organization... In brief. Genève: WTO Publications. 2009, s. 5. 
48 Regeringskansliet. Utrikesdepartementet. Historisk tillbakablick. 2009. 

http://www.regeringen.se/sb/d/2654/a/14549  
49 Nordgren, Ingrid och Rydmark, Alexandra. Handbok för EU:s bilaterala och regionala avtal. Stockholm: Kom-

merskollegium. 2002, s. 16. 
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om nationell behandling vilken innebär att medlemsländerna måste behandla importerade och 

inhemska varor lika beträffande beskattning och övrig reglering. I syfte att skapa en förutsebar-

het inom den internationella handeln har medlemsländerna förbundit sig att binda sina tullar till 

en nivå vilken inte får överstigas.50  

WTO upprättade år 1994 ”Agreement on Implementation of Article VII of GATT” eller ”Cus-

toms Valuation Agreement” (”CVA”).51 WTO:s medlemsländer tillämpar CVA till följd av im-

plementeringen av GATT.52  Regelverket utgör ett samarbetsavtal som reglerar värdering av 

varor i samband med beräkning av tullvärde. Reglerna har implementerats i medlemsländernas 

lagstiftning. Syftet med avtalet är att på ett rättvist och neutralt sätt tillgodose ett enhetligt sy-

stem för värdering av varor i samband med import. Avtalet baseras på tillämpningen av en 

prissättningsmetod vilken utgår från transaktionsvärdet som bas i samband med fastställande 

av tullvärde.53 I artikel 1.2 i CVA stadgas att tullvärdet inte ska baseras på transaktionsvärdet i 

de fall närståenderelationen mellan företagen påverkat internprissättningen. Importören åläggs 

att bevisa att närståenderelationen inte påverkat prissättningen av den koncerninterna transakt-

ionen.  

3.5 Sammanfattning 

GATT utgör bindande lagstiftning för WTO:s medlemsländer. I GATT stadgas bland annat hur 

beräkning av tullvärde generellt ska ske samt grundläggande regler avseende utformningen av 

bilaterala och multilaterala avtal. CVA har implementerats av medlemsstaterna och behandlar 

specifikt hur beräkningen av tullvärde ska ske samt vilka prissättningsmetoder som måste till-

lämpas i syfte att uppnå korrekt beskattning. Det framgår att transaktionsvärdet ska tjäna som 

utgångspunkt för beräkningen och att alternativa metoder endast ska tillämpas i de fall trans-

aktionsvärdet inte ger korrekt resultat.   

                                                 

50 Regeringskansliet. Utrikesdepartementet. Avtalen i WTO. 2007-01-09. 

 http://www.regeringen.se/sb/d/2654/a/14545 (hämtad 2014-12-03). 
51 World Customs Organization. WTO Valuation Agreement. 2012 – 2015. 

http://www.wcoomd.org/en/topics/valuation/overview/wto-valuation-agreement.aspx (hämtad 2014-12-03).  
52 World Trade Organization. Technical Information on Customs Valuation. 2015. 

http://www.wto.org/english/tratop_e/cusval_e/cusval_info_e.htm#1 (hämtad 2014-12-08). 
53 World Customs Organization. WTO Valuation Agreement. 2012 – 2015. 

http://www.wcoomd.org/en/topics/valuation/overview/wto-valuation-agreement.aspx (hämtad 2014-12-03). 
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4 Prissättningsmetoder 

4.1 Inledning 

Syftet med kapitlet är att förse läsaren med en förståelse för de olika prissättningsmetoder vilka 

tillämpas i enlighet med OECD:s riktlinjer respektive GATT. I kapitlet belyses likheter och 

skillnader mellan de olika prissättningsmetoder som tillämpas för internprissättning respektive 

beräkning av tullvärde. Metoderna utgör medel för att fastställa transaktionspriser förenliga 

med armlängdsprincipen. Kapitlet avslutas med en analys avseende identifierade likheter och 

skillnader mellan de olika prissättningsmetoderna. 

4.2 Prissättning i enlighet med OECD:s riktlinjer 

I svensk lagstiftning finns inga regler avseende värdering av gränsöverskridande koncernin-

terna transaktioner. Istället tillämpas främst OECD:s riktlinjer. I syfte att fastställa huruvida 

gränsöverskridande koncerninterna transaktioner prissatts i enlighet med armlängdsprincipen 

kan olika prissättningsmetoder tillämpas. Metoderna delas upp i traditionella och vinstbaserade 

transaktionsbaserade metoder. De traditionella transaktionsbaserade metoderna utgörs av 

”Marknadsprismetoden” (”CUP-metoden”), ”Återförsäljningsprismetoden” (”RPM-meto-

den”)54 och ”Kostnadsplusmetoden” (”CPM-metoden”)55. ”Nettomarginalmetoden” (”TNMM-

metoden”) och ”Vinstfördelningsmetoden” (”PSM”)56 utgör transaktionsbaserade vinstmeto-

der.57  

I samband med valet av prissättningsmetod bör hänsyn tas till exempelvis följande faktorer: 

omständigheterna i varje fall, för- och nackdelar med respektive metod, graden av dokumentat-

ionsåtkomst för applicering av metoderna samt metodernas respektive funktion. Det förekom-

mer inte någon specifik prissättningsmetod som är tillämplig i alla situationer. Det är således 

viktigt att genomföra en noggrann analys i syfte att välja en passande metod. Det utgör god sed 

                                                 

54 Skatteverket. Skatteverkets meddelanden: Skatteverkets information om dokumentation av prissättning av trans-

aktioner mellan företag i intressegemenskap. SKV M 2007:25. 2007, s. 20. 
55 Ernst & Young (EY). 2012 global transfer pricing tax authority survey. 2012-09-21. http://skatte-

natet.ey.se/2012/09/21/2012-global-transfer-pricing-tax-authority-survey/ (hämtad 2014-12-03). 
56 Skatteverket. Skatteverkets meddelanden: Skatteverkets information om dokumentation av prissättning av trans-

aktioner mellan företag i intressegemenskap. SKV M 2007:25. 2007, s. 20. 
57 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD Transfer Pricing Guidelines for 

International Enterprises and Tax Administrations. Paris. 2010-07-22, A. 2.1, s.59. 
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för företagen att upprätta dokumentation i samband med gränsöverskridande koncerninterna 

transaktioner.58 Dokumentationen bör omfatta valet av prissättningsmetod eftersom informat-

ionen utgör huvudsakligt bevismedel i samband med tvister avseende huruvida internpriserna 

är marknadsmässiga.  

Multinationella företag kan fritt välja vilken prissättningsmetod de vill tillämpa för beräkning 

av internprissättning. De kan således välja att tillämpa alternativa metoder som inte benämns i 

OECD:s riktlinjer. Oavsett vilken prissättningsmetod som tillämpas måste den vara kompatibel 

med verksamheten inom övriga delar av koncernen, prissättningspolicyn och skattemyndig-

heten. Enligt OECD:s riktlinjer bör dock inte alternativa metoder tillämpas såsom substitut för 

befintliga, rekommenderade prissättningsmetoder. De beprövade metoderna bör tillämpas i 

första hand eftersom de bevisligen i hög grad medför tillförlitliga resultat i samband med kor-

rekt tillämpning. Det förekommer inga bestämmelser avseende vilket antal prissättningsme-

toder som får tillämpas för en och samma transaktion. Endast en metod bör tillämpas, om till-

räckligt, eftersom tillämpningen av ytterligare metoder kan skapa otydlighet och förvirring. Det 

förekommer dock situationer i vilka det lämpar sig med en tillämpning av fler prissättningsme-

toder i syfte att uppnå internpriser förenliga med armlängdsprincipen.59 Nedan redogörs för fem 

olika prissättningsmetoder vilka rekommenderas i OECD:s riktlinjer. 

4.2.1 Marknadsprismetoden (”CUP-metoden”) 

CUP-metoden utgör, som ovan nämnts i avsnitt 4.2, en traditionell transaktionsbaserad metod 

som utgår från priset på varorna eller tjänsterna. En tillämpning av metoden innebär att intern-

prissättningen fastställs baserat på jämförbara transaktioner vidtagna av oberoende företag. 

Jämförelsen kan även genomföras av transaktioner mellan helt oberoende företag. 60  

                                                 

58 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD Transfer Pricing Guidelines for 

International Enterprises and Tax Administrations. Paris. 2010-07-22, A. 2.2 – 8, s.59, 61. 
59 Ibid, A, B. 2.9 – 11, s.61 – 62. 
60 Skatteverket. Skatteverkets meddelanden: Skatteverkets information om dokumentation av prissättning av trans-

aktioner mellan företag i intressegemenskap. SKV M 2007:25. 2007, s. 20, 22. 
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Figur 1: Exempel CUP-metoden - Intern jämförelsetransaktion61 

 

Figur 2: Exempel CUP-metoden - Extern jämförelsetransaktion62 

En tillämpning av CUP-metoden förutsätter att en jämförbarhetsanalys genomförs i syfte att 

identifiera liknande företag och transaktioner för att beräkna marknadsmässiga internpriser. En 

transaktion är jämförbar i det fall inga materiella prispåverkande skillnader föreligger mellan 

företagen eller transaktionerna. Det måste även finnas möjligheter att vidta prisjusteringar i 

syfte att eliminera eventuella faktorer som påverkar priset.63 I samband med en tillämpning av 

CUP-metoden kan det dock vara svårt att finna jämförbara transaktioner vidtagna av oberoende 

företag. Svårigheten består i att transaktionerna måste vara tillräckligt lika för att eventuella 

prispåverkande skillnader inte ska föreligga. I vissa fall kan affärsområdet och transaktionerna 

                                                 

61 Figur 1: Skatteverket. Skatteverkets meddelanden: Skatteverkets information om dokumentation av prissätt-

ning av transaktioner mellan företag i intressegemenskap. SKV M 2007:25. 2007, s 22. 
62 Figur 2: Ibid, s 22. 
63 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD Transfer Pricing Guidelines for 

International Enterprises and Tax Administrations. Paris. 2010-07-22, B. 2.14, s.63. 
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vara jämförbara men skillnader förekomma mellan produkterna, vilket förutsätter prisjuste-

ringar. Det kan dock vara svårt att bestämma storleken på prisjusteringar och vad som reflekte-

rar den faktiska materiella påverkan på priset.64  

4.2.2 Återförsäljningsprismetoden (”RPM-metoden”) 

RPM-metoden tillämpas vanligtvis i samband med marknadsföring och försäljning till en när-

stående köpare vilken i sin tur säljer den oförädlade varan vidare till ett oberoende företag. En 

prissättning, förenlig med armlängdsprincipen, beräknas baserat på priset som bestämts i för-

hållande till den oberoende köparen, minskat med ett värde motsvarande en rimlig bruttovinst. 

Bruttovinsten utgör den vinst säljaren måste uppnå i syfte att täcka sina produktionskostnader. 

Det kvarstående värdet efter avdrag för bruttovinst och eventuell prisjustering utgör marknads-

mässigt pris. Det beräknade priset utgör värdet för den koncerninterna transaktionen, vilken är 

föremål för prissättning.65 

 

Figur 3: Exempel RPM-metoden66 

I likhet med CUP-metoden kan RPM-metoden tillämpas i de fall inga materiella prispåverkande 

skillnader föreligger mellan de koncerninterna transaktionerna och jämförelsetransaktionerna. 

                                                 

64 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD Transfer Pricing Guidelines for 

International Enterprises and Tax Administrations. Paris. 2010-07-22, B. 2.15 – 16, s. 64. 
65 Ibid, B. 2.22 – 23, s.65 – 66. 
66 Figur 3: Skatteverket. Skatteverkets meddelanden: Skatteverkets information om dokumentation av prissätt-

ning av transaktioner mellan företag i intressegemenskap. SKV M 2007:25. 2007, s 24. 
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I de fall sådana materiella skillnader föreligger måste prisjusteringar kunna vidtas i syfte att 

eliminera motsvarande påverkan på priset. En tillämpning av RPM-metoden resulterar dock 

vanligtvis i färre prisjusteringar än en tillämpning av CUP-metoden. RPM-metoden kräver inte 

en omfattande produktjämförelse, istället jämförs företagens verksamhetsfunktioner mer detal-

jerat. En lägre nivå av produktjämförelse kan vara en fördel i relation till andra prissättnings-

metoder men det kan dock medföra mindre tillförlitliga resultat.67  

RPM-metoden bör inte tillämpas i samband med transaktioner vilka involverar produkter som 

ska förädlas i återförsäljningsledet. Förädling kan ske genom att exempelvis tillföra produkten 

ett varumärken eller liknande, vilket medför en värdeökning av produkten. Metoden kan även 

vara olämplig att tillämpa i de fall viss tid förflutit mellan tidpunkten för den koncerninterna 

transaktionen och återförsäljningen. Växelkursförändringar och liknande faktorer kan inom 

denna tid påverkat priset, vilket måste beaktas.68  

4.2.3 Kostnadsplusmetoden (”CPM-metoden”) 

CPM-metoden baseras på företagens produktionskostnader för varor och inköp av varor eller 

tjänster, inklusive ett tillägg för kostnader i alla led inom koncernen. Utöver det beräknade 

beloppet adderas ett marknadsmässigt vinstpålägg. Det beräknade värdet av företagets kostna-

der och vinstpålägg utgör ett pris förenligt med armlängdsprincipen, vilket bör tillämpas för 

koncerninterna transaktioner. Vinstpålägget motsvarar en vinst, genererad i ett jämförbart före-

tag, i samband med försäljning till en oberoende part.69  

                                                 

67 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD Transfer Pricing Guidelines for 

International Enterprises and Tax Administrations. Paris. 2010-07-22, B. 2.23, s. 66. 
68 Skatteverket. Skatteverkets meddelanden: Skatteverkets information om dokumentation av prissättning av 

transaktioner mellan företag i intressegemenskap. SKV M 2007:25. 2007, s. 24. 
69 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD Transfer Pricing Guidelines for 

International Enterprises and Tax Administrations. Paris. 2010-07-22, D. 2.39, s.70 – 71. 
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Figur 4: Exempel CPM-metoden70 

CPM-metoden är tillämpbar för transaktioner av både varor och tjänster. Metoden tar inte hän-

syn till marknadens volatilitet eftersom den är kostnadsbaserad. I samband med gränsöverskri-

dande koncerninterna transaktioner kan det även vara svårt att fastställa lämpligt kostnadsun-

derlag eftersom företagen i olika länder tillämpar olika redovisningsmetoder. CPM-metoden 

bör således baseras på genomsnittsberäkningar eftersom kostnader och produktionsvolymer är 

föränderliga. Både direkta och indirekta kostnader måste beaktas i samband med tillämp-

ningen.71 Det kan dock vara svårt att bestämma ett lämpligt kostnadsunderlag eftersom kostna-

derna i ett företag inte alltid speglar vinstgenereringen i verksamheten. Det förekommer således 

situationer, i vilka det inte föreligger något samband mellan kostnadsnivån inom företaget och 

marknadspriserna.72 Tillämpning av CPM-metoden i sådana situationer kan medföra otillförlit-

liga resultat. 

                                                 

70 Figur 4: Skatteverket. Skatteverkets meddelanden: Skatteverkets information om dokumentation av prissätt-

ning av transaktioner mellan företag i intressegemenskap. SKV M 2007:25. 2007, s 25. 
71 Ibid. 
72 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD Transfer Pricing Guidelines for 

International Enterprises and Tax Administrations. Paris. 2010-07-22, D. 2.43, s.72. 
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4.2.4 Nettomarginalmetoden (”TNMM-metoden”)  

TNMM-metoden baseras på företagens rörelseresultat vilket genereras i samband med koncer-

ninterna transaktioner mellan närstående företag. Rörelseresultatet relateras sedan till en lämp-

lig bas, exempelvis faktorer såsom kostnader, omsättning eller tillgångar hänförliga till företa-

gen. En tillämpning av TNMM-metoden innebär att rörelseresultatet jämförs med det resultat 

oberoende företag skulle genererat under liknande förhållanden. En funktionsanalys avseende 

transaktioner, vidtagna av närstående respektive oberoende företag, måste genomföras i syfte 

att fastställa huruvida transaktionerna är jämförbara. Prisjusteringar måste företas i de fall pris-

påverkande skillnader framkommer i analysen.73 För optimalt resultat bör rörelseresultatet be-

stämmas med hänsyn till det resultat som uppnåtts i relation till interna transaktioner som före-

taget vidtagit med oberoende parter. I de fall interna jämförelser inte kan genomföras kan rö-

relseresultatet istället bestämmas med vägledning av det resultat ett externt och oberoende fö-

retag uppnått under liknande förhållanden.74   

 

Figur 5: Exempel TNMM-metoden – extern jämförelsetransaktion75 

                                                 

73 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD Transfer Pricing Guidelines for 

International Enterprises and Tax Administrations. Paris. 2010-07-22, B.1 2.58, s.77 – 78. 
74 Skatteverket. Handledning för beskattning av inkomst vid 2013 års taxering: Avdelning 5. 2 uppl. Västerås: 

Edita. 2013. 

https://www.skatteverket.se/download/18.7afdf8a313d3421e9a915b0/1366986079680/399-3-02.pdf (hämtad 

2014-12-03), s. 1491. 
75 Figur 5: Ibid, s. 1491 – 1492. 

Oberoende svensk 

leverantör 

Oberoende amerikansk  

återförsäljare 

 

Kund 

Transaktion som ska prissättas 

Jämförelsetransaktion  

Svensk leverantör 

(moderföretag) 
Amerikansk återförsäljare 

 (dotterföretag) Kund 

Försäljning till kund:   200 Steg 1 

Kostnad för vara: -160 

Bruttovinst:     40 

Rörelsekostnader:  -30 

Rörelseresultat:    10 

Rörelsemarginal:  10/200 = 5 % 

Försäljning till kund:   400 Steg 2 

Internpris:      -X 

Bruttovinst:       Y 
Rörelsekostnader:   -60 
Rörelseresultat:             (5 % x 400) 20 

Internpris (X):       400 - 60 - 20 = 320 



25 

  

Rörelseresultatet och prissättningen påverkas inte märkvärt av skillnader i jämförelsen mellan 

transaktioner vidtagna av närstående respektive oberoende företag. Prisjusteringar måste dock 

vidtas i det fall skillnader eventuellt förekommer som påverkar prissättningen. TNMM-meto-

den kan även tillämpas i förhållande till fler företag inom koncernen som är involverade i trans-

aktionen. Övriga företag inom koncernen kan således analyseras i det fall någon av parterna har 

en komplex organisationsstruktur och redovisning, eller svårigheter föreligger att erhålla före-

tagsinformation. Det bör dock beaktas att rörelseresultatet omfattar faktorer vilka inte berör 

internprissättning och tillämpning av TNMM-metoden. Tillämpningen kan således resultera i 

otillförlitliga internprissättningar på grund av svårigheter att identifiera irrelevanta faktorer in-

kluderade i transaktionerna. Vanligtvis förekommer skillnader mellan olika länders regelverk 

och redovisningsprinciper. Skillnaderna kan medföra svårigheter att söka utröna vilka poster i 

de utländska företagens redovisning som är relevanta för transaktionen.76  

4.2.5 Vinstfördelningsmetoden (”PSM-metoden”) 

PSM-metoden baseras på företagsvinster som härrör från transaktioner mellan närstående före-

tag. Metoden tillämpas i syfte att fördela vinsten mellan ett flertal närstående parter involverade 

i koncerninterna transaktioner. Vinstfördelningen ska ske proportionellt mellan de involverade 

företagen och i relation till respektive parts insats samt verksamhetsfunktion. Metoden bör dock 

inte tillämpas i de fall ett eller fler företag endast bidrar med enkla verksamhetsfunktioner och 

mindre värdefulla insatser, i förhållande till övriga parter. En jämförelseanalys måste även ge-

nomföras i syfte att undersöka vinstfördelningen mellan oberoende företag. Vinstfördelningen 

kan dock ske med företagens respektive arbetsinsatser och vinstgenerering som fördelnings-

nyckel, i det fall liknande transaktioner inte finns att tillgå. En nackdel med PSM-metoden är 

dock att marknadsmässiga data inte beaktas i lika hög grad i förhållande till övriga metoder.77  

PSM-metoden utgör en tvåsidig metod eftersom båda eller samtliga parter i transaktionen un-

dersöks, vilket motverkar orealistiska vinstresultat i något de närstående företagen. Metoden 

kan dock vara svår att tillämpa eftersom nödvändig utländsk information kan vara svårtillgäng-

lig. I det fall skillnader förekommer mellan jämförelsetransaktionerna, orsakade av exempelvis 

                                                 

76 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD Transfer Pricing Guidelines for 

International Enterprises and Tax Administrations. Paris. 2010-07-22, 2.62 – 2.67, s. 79 – 80. 
77 Ibid. C.1 – 2, 2.108 – 110, s.93 – 94. 
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företagens olika revisionsmetoder och valutor, måste prisjusteringar vidtas motsvarande skill-

naderna. I OECD:s riktlinjer presenteras bidrags- och restvärdemetoden som vanligt tillämpade 

vinstfördelningsmetoder. De kan tillämpas var för sig eller tillsammans. Bidragsmetoden med-

för en vinstfördelning baserad på vad oberoende företag, under liknande förhållanden, skulle 

förväntas generera i vinst. Vinstfördelningen kan, i enlighet med denna metod, baseras på till-

gänglig företagsinformation eller företagens respektive arbetsinsatser. I samband med en för-

delning, baserad på arbetsinsats, beaktas företagens respektive risker och nyttjade tillgångar. 

Restvärdemetoden baseras på den sammanlagda vinst som genererats av samtliga företag, in-

volverade i transaktionen, som resultat av de vidtagna koncerninterna transaktionerna. Metoden 

utgörs av två steg i syfte att uppnå en vinstfördelning förenlig med armlängdsprincipen. Det 

första steget utgörs av en beräkning av normal avkastning för företagens simplare arbetsinsatser 

och rutinfunktioner. Den normala avkastningen beräknas genom tillämpning av TNMM-meto-

den eller annan traditionell transaktionsbaserad metod. Det andra steget innebär en fördelning 

av eventuell kvarstående vinst eller förlust skapad som resultat av unika och värdefulla arbetsin-

satser, såsom immateriella tillgångar. Överskottet fördelas mellan de involverade företagen ba-

serat på tillgänglig företagsinformation och arbetsinsatser med hänvisning till hur fördelningen 

skulle skett mellan oberoende företag.78 

 

Figur 6: Exempel restvärdemetoden 

                                                 

78 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD Transfer Pricing Guidelines for 

International Enterprises and Tax Administrations. Paris. 2010-07-22, C.2, 2.112 – 122, s.94 – 97. 
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4.3 Prissättning enligt GATT 

WTO:s samtliga medlemsländer har inkorporerat GATT i sina respektive lagstiftningar som 

grund för beräkning av tullvärde. EU-länderna har implementerat reglerna genom ”the Com-

munity Customs Code” och ”the Implementing Provisions” vilka utgör ett enhetligt regelverk 

inom unionen. Tullvärde behandlas även av teknikutskottet inom WCO i samband med med-

lemmarnas sammanträden, vilka infaller två gånger per år i Bryssel. Utöver WTO:s regelverk 

publicerar WCO kontinuerligt rapporter och dokument, vilka ger ytterligare vägledning avse-

ende tolkning samt tillämpning av reglerna internationellt.79  

I CVA stadgas de sex grundläggande internationella metoderna för beräkning av tullvärde. Ut-

gångspunkten är att tullvärdet ska fastställas på grundval av transaktionsvärdet. Beräkningen 

kan även baseras på andra metoder, i de fall transaktionsvärdet inte kan användas. Metoderna 

för beräkning av tullvärde ska tillämpas i följande föreskrivna hierarkiska ordning: 80 

1. transaktionsvärde; 

2. transaktionsvärdet för identiska varor; 

3. transaktionsvärdet för liknande varor; 

4. tullvärdet beräknat med ledning av försäljningspris; 

5. tullvärdet beräknat med ledning av produktionsvärdet; och 

6. tullvärde beräknat med rimliga medel. 81 

Tillämpningsföljden av ”tullvärdet beräknat med ledning av försäljningspris” och ”tullvärdet 

beräknat med ledning av produktionsvärdet” kan dock bytas på begäran av importören.82   

 

                                                 

79 European Commission. Taxation and Customs Union. International level. 2015. http://ec.europa.eu/taxat-

ion_customs/customs/customs_duties/declared_goods/international/index_en.htm (hämtad 2014-12-08). 
80 World Trade Organization. Technical Information on Customs Valuation. 2015. 

http://www.wto.org/english/tratop_e/cusval_e/cusval_info_e.htm#1 (hämtad 2014-12-08). 
81 Tullverket. Tullvärdehandledning. Stockholm. 2010. 

https://www.tullverket.se/download/18.7ebd8a201190f9e732f80001614/tullv%C3%A4rdehandled-

ningen+tv790.14.pdf (hämtad 2014-12-10), s. 4, 22 – 23. 
82 World Trade Organization. Technical Information on Customs Valuation. 2015. 

http://www.wto.org/english/tratop_e/cusval_e/cusval_info_e.htm#1 (hämtad 2014-12-08). 
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4.3.1 Transaktionsvärde 

I paragraf 1, punkt 1 i CVA stadgas följande:  

”The customs value of imported goods shall be the transaction value, that 

is the price actually paid or payable for the goods when sold for export to 

the country of importation adjusted in accordance with the provisions of 

Article 8”. 

Av paragrafen framgår således att tullvärdet i första hand ska beräknas med transaktionsvärdet 

som utgångspunkt. En tillämpning av transaktionsvärdet innebär att tullvärdet motsvarar köpe-

skillingen för det importerade godset, inklusive eventuella omständigheter i köpeavtalet.83 Det 

förekommer ett antal villkor vilka måste vara uppfyllda för att möjliggöra en tillämpning av 

metoden. Köparens disponering av det importerade godset får inte begränsas på annat sätt än 

genom restriktioner i lag eller av myndigheterna i importlandet. Geografiska begränsningar för 

återförsäljning får således inte förekomma eller andra liknande begränsningar som kan påverka 

värdet av godset. Varken försäljningen eller priset får göras beroende av villkor som medför 

svårigheter att fastställa godsets värde. Prisjusteringar måste även vidtas med beaktande av det 

mervärde vilket köparen skapar genom återförsäljning, avyttring eller nyttjande av godset. Ju-

steringarna motverkar att mervärdet direkt tillfaller köparen. Slutligen bör ingen närståendere-

lation föreligga mellan köparen och säljaren.  I de fall närståenderelationer ändock föreligger 

måste tullvärdet bestämmas med beaktande av marknadsmässiga villkor. Närståenderelationen 

i sig kan inte utgöra grund för att underkänna en tillämpning av transaktionsvärdet, en gransk-

ning måste göras av förhållandena i övrigt.84  

4.3.2 Transaktionsvärdet för identiska varor 

I det fall transaktionsvärdet inte kan tillämpas ska transaktionspriset fastställas baserat på jäm-

förelser av identiska transaktioner, vidtagna under samma förhållanden. Jämförelsen ska såle-

des omfatta transaktioner av identiska varor, vilka exporteras till samma importland under 

samma tidsperiod som de varor som ska prissättas.85 I CVA föreskrivs även att tullvärdet för 

                                                 

83 World Trade Organization. Technical Information on Customs Valuation. 2015. 

http://www.wto.org/english/tratop_e/cusval_e/cusval_info_e.htm#1 (hämtad 2014-12-08). 
84 World Trade Organization. Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs 

and Trade 1994 (CVA), artikel 1 punkt 1, 2. 
85 Ibid, artikel 2 punkt 1 (a). 
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identiska varor ska avse försäljningar på samma kommersiella marknadsnivå och i samma 

kvantitet som de varor vilka utgör föremål för prissättning. I de fall svårigheter föreligger att 

finna identiska jämförelsetransaktioner kan dock transaktioner på olika kommersiella mark-

nadsnivåer och i olika kvantiteter godtas. Prisjusteringar måste dock vidtas med hänsyn till 

eventuella skillnader i jämförelsen mellan transaktionerna. Justeringarna bör baseras på doku-

mentation och liknande information som styrker det beräknade transaktionspriset.86 Vissa skill-

nader i jämförelsen är dock acceptabla såsom olika varutillverkare och vissa skillnader i godsets 

karaktär, förutsatt att funktionen är densamma.87   

4.3.3 Transaktionsvärdet för liknande varor 

I de fall transaktionsvärdet eller transaktionsvärdet för identiska varor inte kan tillämpas bör 

jämförelser vidtas av liknande transaktioner, omfattande liknande varor, för import till samma 

land. Transaktionerna måste även skett vid ungefär samma tidpunkt. I likhet med transaktions-

värdet för identiska varor måste varorna tillhöra samma marknadsnivå och vara importerade till 

samma land för att transaktionen ska vara jämförbar. Jämförelsetransaktionerna behöver dock 

endast vara av liknande kvantitet och av liknande beskaffenhet. I de fall inga lämpliga jämfö-

relsetransaktioner förekommer kan transaktioner av varor vilka skiljer sig i marknadsnivå och 

kvantitet godtas som jämförbara. En förutsättning för att tillämpa metoden är dock att prisju-

stering är möjlig med hänsyn till de eventuella skillnaderna. I samband med prisjusteringar 

måste även kostnader relaterade till importen, såsom emballage-, transport- och försäkrings-

kostnader beaktas. I de fall ett flertal lämpliga jämförelsetransaktioner förekommer ska trans-

aktionen med lägst värde användas för beräkning av tullvärde.88 

4.3.4 Tullvärdet beräknat med ledning av försäljningspris 

Tullvärdet beräknat med ledning av försäljningspris ska tillämpas i fall ingen av de föregående 

prissättningsmetoderna kan tillämpas. Metoden baseras på styckpriset för varorna och förutsät-

                                                 

86 World Trade Organization. Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs 

and Trade 1994 (CVA), artikel 2 punkt 1 (b). 
87 World Trade Organization. Technical Information on Customs Valuation. 2015. 

http://www.wto.org/english/tratop_e/cusval_e/cusval_info_e.htm#1 (hämtad 2014-12-08). 
88 World Trade Organization. Agreement on Implementation of Article VII of The General Agreement on Tariffs 

and Trade 1994 (CVA), artikel 3 punkt 1 – 3.  
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ter en jämförelseanalys baserad på transaktioner av identiska eller liknande varor som återför-

säljs inom importlandet utan vidare bearbetning. Den jämförelsetransaktion som omfattar den 

största sammanlagda kvantiteten varor och genomförs vid ungefär samma tidpunkt som den 

transaktion vilken ska prissättas, ska ligga till grund för jämförelsen. Jämförelsetransaktionen 

måste även ske till en köpare som inte är närstående säljaren.89  

En tillämpning av metoden medför rätt till avdrag i samband med beräkning av tullvärde. Av-

drag får bland annat göras för överenskomna provisioner eller sådana kostnader som vanligtvis 

betalas i samband med import. Vanliga kostnader kan utgöras av exempelvis normala tillägg 

för vinst, normala kostnader hänförliga till transport, importtullar och övriga skatter samt av-

gifter hänförliga till importen. I CVA stadgas även att återförsäljningen av de importerade va-

rorna inte får ske senare än 90 dagar efter tidpunkten för importen.90  

På importörens begäran kan tullvärdet även baseras på en återförsäljning av de importerade 

varorna i bearbetat skick.91 I de fall varorna bearbetats efter importen, men innan försäljningen, 

ska tullvärdet minskas med kostnaden för bearbetningen. Värdet av avdragen måste dock styr-

kas med dokumentation och annan industriell praxis.  Tullvärdet beräknat med ledning av för-

säljningspris tillämpas vanligtvis i kommissionärsförhållanden för varor vilka importerats men 

inte sålts vidare inom landet.92   

4.3.5 Tullvärdet beräknat med ledning av produktionsvärdet 

En beräkning av tullvärdet med ledning av produktionsvärdet är svårt och utgör således den 

minst tillämpade metoden. Tillämpningen har medfört prissättningar som avviker från mark-

nadsmässiga villkor, vilket uppdagats genom tullmyndigheternas granskningar.  Tullvärdet be-

räknat med ledning av produktionsvärdet baseras på summan av följande; 93 

                                                 

89 World Trade Organization. Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs 

and Trade 1994 (CVA), artikel 5 punkt 1 (a), (b). 
90 Ibid. 
91 Ibid, artikel 5 punkt 2. 
92 Tullverket. Tullvärdehandledning. Stockholm. 2010. 

https://www.tullverket.se/download/18.7ebd8a201190f9e732f80001614/tullv%C3%A4rdehandled-

ningen+tv790.14.pdf (hämtad 2014-12-10), s. 23. 
93 World Trade Organization. Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs 

and Trade 1994 (CVA), artikel 6 punkt 1. 
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 kostnaden för material och anställda i samband med produktionen av de importerade 

varorna (t.ex. råvaror, transport av råvaror och arbete relaterat till dessa)94; 

 ett belopp för vinst och allmänna omkostnader relaterade till normal försäljning av va-

ror, av samma klass och sort som de vilka ska värderas, vilka producerats av tillverkare 

i exportlandet för försäljning till importlandet (allmänna kostnader kan vara exempelvis 

hyra, elektricitet och vatten)95; och 

 nödvändiga kostnader i samband med importen (t.ex. kostnader för transport, lastning, 

försäkring och övrig hantering)96.  

Inget av WTO:s medlemsländer tillåts att kräva eller tvinga en utländsk skattebetalare att visa 

upp sin bokföring för granskning, i syfte att fastställa produktionsvärdet. Regeln medför svå-

righeter i samband med tillämpning av metoden.97 En beräkning av tullvärdet med ledning av 

produktionsvärdet kan vanligtvis ske i de fall en närståenderelation föreligger mellan köparen 

och säljaren. Tillverkaren måste även frivilligt förse tullmyndigheten med nödvändig inform-

ation.98 Dokumentation som tillverkaren upprättat avseende beräkningen av tullvärdet får dock 

kontrolleras av ett annat lands tullmyndighet i det fall krav på granskning lämnats i tid.99 

4.3.6 Tullvärde beräknat med rimliga medel 

En beräkning av tullvärde med rimliga medel får ske i de fall ingen av de föregående prissätt-

ningsmetoderna kan tillämpas. Beräkningen baseras på information som finns tillgänglig i im-

portlandet. Metoden får inte baseras på försäljningspriset i importlandet för varor som produ-

cerats inom samma land eller på faktorer som medför tullvärden vilka är högre än alternativa 

värden. Tullvärdet får inte heller baseras på försäljningspriset för varorna i exportlandet, andra 

produktionskostnader än sådana för identiska eller liknande varor eller exportkostnader till ett 

annat land än importlandet. Minimitullvärden eller godtyckliga, fiktiva värden får inte heller 

                                                 

94 World Trade Organization. Technical Information on Customs Valuation. 2015. 

http://www.wto.org/english/tratop_e/cusval_e/cusval_info_e.htm#1 (hämtad 2014-12-09). 
95 Ibid. 
96 Ibid. 
97 World Trade Organization. Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs 

and Trade 1994 (CVA), artikel 6 punkt 2. 
98 Tullverket. Tullvärdehandledning. Stockholm. 2010. 

https://www.tullverket.se/download/18.7ebd8a201190f9e732f80001614/tullv%C3%A4rdehandled-

ningen+tv790.14.pdf (hämtad 2014-12-10), s. 23. 
99 World Trade Organization. Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs 

and Trade 1994 (CVA), artikel 6 punkt 2. 
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ligga till grund för beräkningen.100 De värden som tullvärdet baseras på ska i största möjliga 

mån baseras på nya data och vara av någorlunda flexibel karaktär.101 På importörens begäran 

ska denne förses med information för beräkningen av tullvärdet och metodens tillämpning i 

syfte att kunna fastställa värdet.102 

4.4 Jämförelse av prissättningsmetoder  

De olika transaktionspriser som beräknas baserat på metoder för internprissättning respektive 

tullvärde kan skilja sig åt beroende på vilken information som beaktats i beräkningen. I sam-

band med internprissättning kan exempelvis marknadsvärdeskostnader beaktas vid beräkningen 

vilket normalt inte beaktas vid beräkning av tullvärde.103 Ytterligare en framträdande skillnad 

mellan internprissättning och beräkning av tullvärde är att prissättningsmetoderna i samband 

med beräkning av tullvärde måste tillämpas i hierarkisk ordning. Metodvalet i samband med 

internprissättning är fritt, förutsatt att tillämpningen medför marknadsmässiga priser.  

Det förekommer även vissa likheter mellan de olika prissättningsmetoderna. De transaktions-

baserade metoderna, rekommenderade i OECD:s riktlinjer, kan i viss mån liknas vid prissätt-

ningsmetoderna för beräkning av tullvärde. Transaktionsvärdet för identiska respektive lik-

nande varor kan liknas vid CUP-metoden. De tre olika metoderna baseras på jämförelser med 

liknande eller identiska transaktioner. Tillämpningen av metoderna kan även medföra behov av 

prisjusteringar i de fall prispåverkande skillnader upptäcks i jämförbarhetsanalysen. Vidare kan 

tullvärdet beräknat med ledning av försäljningspris liknas vid RPM-metoden, eftersom båda 

metoderna baseras på återförsäljningspriset för varorna. Beräkning av tullvärde baserat på pro-

duktionsvärdet kan liknas vid CPM-metoden eftersom de båda metoderna baseras på export-

kostnader. Det förekommer ingen motsvarighet till PSM- och TNMM-metoderna i samband 

med beräkning av tullvärde. En internprissättning baserad på PSM- eller TNMM-metoden kan 

således medföra betydande skillnader mellan internpris och tullvärde.  

                                                 

100 World Trade Organization. Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs 

and Trade 1994 (CVA), artikel 7 punkt 1, 2. 
101 World Trade Organization. Technical Information on Customs Valuation. 2015. 

http://www.wto.org/english/tratop_e/cusval_e/cusval_info_e.htm#1 (hämtad 2014-12-09). 
102 World Trade Organization. Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs 

and Trade 1994 (CVA), artikel 7 punkt 3. 
103 Informant 1: Dimoski Zoran. Manager. Customs and International Trade Advisor: Indirect Tax. Ernst & Young. 

2014. Intervju, 2014-12-19. 
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Skillnaderna mellan prissättningsmetoderna baseras bland annat på att de beräknas med ut-

gångspunkt i olika faktorer inom verksamheten, såsom bruttovinst, kostnader eller pris. Beräk-

ningsunderlagen omfattar således olika typer av varor och värden. Inkomstskatten baseras van-

ligtvis på företagens totala vinst medan tullavgiften beräknas specifikt för respektive vara och 

leverans, eftersom olika skattesatser tillämpas för olika produktkategorier. Samma transaktion 

kan således värderas olika beroende på vilka metoder som tillämpas för beräkning av intern-

prissättning respektive tullvärde. Skillnader i värdering av samma transaktion kan i sig leda till 

framtida prisjusteringar och straffavgifter. Det är således av vikt att en prissättningsmetod för 

internprissättning tillämpas, vilken liknar metoden för beräkning av tullvärde. På så sätt kan 

företagen fastställa transaktionspriser som uppfyller både skatte- och tullmyndigheternas krav.  

Beräkningen av tullvärde måste i hög grad baseras på jämförelser av identiska eller liknande 

transaktioner. Jämförelsetransaktionen måste även vidtagits inom importlandet och omfatta 

nästintill identiska varor från samma tillverkningsland. I samband med internprissättning ställs 

inte lika höga krav på likheten mellan transaktionerna, företagen och varorna. En jämförbar-

hetsanalys för internprissättning kan således, i större utsträckning, baseras på exempelvis trans-

aktioner vidtagna på utländska marknader.  

Ytterligare en skillnad mellan internprissättning och beräkning av tullvärde utgörs av att reg-

lerna i GATT är bindande i förhållande till OECD:s riktlinjer. Regeringsrätten har dock i mål 

såsom RÅ 1991 ref. 107 (”Shellmålet”) erkänt OECD:s riktlinjer tolkningsvärde för internpris-

sättning av gränsöverskridande koncerninterna transaktioner. Det förekommer även avgöran-

den vilka belyser förhållandet mellan internprissättning och tullvärde, såsom mål nummer 

7106-08 vilket avgjordes år 2009 i Göteborgs kammarrätt. Mål nummer 7106-08 utgjordes av 

en tvist mellan ett svenskt företag och dess moderföretag etablerat i Korea. Det svenska företa-

get importerade bilar från moderföretaget i Korea. Bilarna var tullbelagda vid tidpunkten för 

importen och tullvärdet deklarerades som det pris moderföretaget fakturerat dotterföretaget. 

Importpriserna justerades sedan genom att priserna sänktes i enlighet med ett internt prisjuste-

ringsavtal vilket i sig medförde att dotterföretaget ansökte om återbetalning av för högt debite-

rad tullavgift hos tullmyndigheten. Tullmyndigheten i Sverige avslog dotterföretagets ansökan 

och ansåg att företaget medvetet deklarerat felaktiga värden i samband med tulldeklarationen. 

Enligt tullmyndigheten kände dotterföretaget till det prisjusteringsavtal som förekom internt 
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mellan företagen och de kände således även till att importpriserna skulle kunna justeras i fram-

tiden. Dotterföretaget överklagade beslutet men varken länsrätten eller kammarrätten medgav 

någon återbetalning av betalda tullavgifter. Mål nummer 7106-08 påvisar således vikten av att 

företagen har en öppen kommunikation med tullmyndigheterna. I det fall företaget hade förvar-

nat tullmyndigheten om att importpriserna riskerade att justeras i framtiden kunde utgången 

blivit en annan.   

4.5 Sammanfattning 

I OECD:s riktlinjer stadgas fem olika prissättningsmetoder som företagen fritt kan välja att 

tillämpa: CUP-metoden, RPM-metoden, CPM-metoden, TNMM-metoden och PSM-metoden. 

I samband med beräkning av tullvärde måste följande metoder tillämpas i hierarkisk ordning: 

transaktionsvärdet, transaktionsvärdet för identiska eller liknande varor eller tullvärdet beräknat 

med ledning av försäljningspris, produktionsvärdet eller rimliga medel. I OECD:s riktlinjer och 

GATT stadgas således olika metoder för att fastställa marknadsmässigt pris för samma gränsö-

verskridande transaktion. Det förekommer olika grader av likhet mellan metoderna som tilläm-

pas för internprissättning respektive beräkning av tullvärde.  Beräkningsunderlagen baseras på 

olika värden och tillgångar vilket kan medföra att samma transaktion prissätts olika. Företag 

bör beakta både metoder för beräkning av tullvärde och internprissättning samt hålla en förbe-

redande och öppen dialog med tullmyndigheten avseende eventuella framtida prisjusteringar. 

 

  



35 

  

5 Dokumentationskrav för internprissättning 

5.1 Inledning 

Avsnittet inleds med en redogörelse för innebörden av prissättningsbesked. Vidare undersöks 

de dokumentationskrav som stadgas i OECD:s riktlinjer. Kina är inte medlem i OECD varför 

kinesisk lag avseende internprissättning redogörs för i syfte att belysa skillnader och likheter, i 

förhållande till OECD:s riktlinjer.  En undersökning genomförs även av skattemyndigheternas 

dokumentationskrav och företagens bevisbörda avseende internprisernas förenlighet med arm-

längdsprincipen. I kapitlet redogörs även för företagens möjligheter att tillämpa dokumentation 

upprättad för internprissättning i syfte att styrka beräknade tullvärden.  

5.2 Advanced Pricing Arrangement 

Ett ”Advanced Pricing Arrangement” (”APA”) utgör ett frivilligt avtal mellan skattebetalaren 

och en eller fler skattemyndigheter. Avtalet omfattar information avseende företagens val av 

prissättningsmetoder och värdering av koncerninterna transaktioner. En APA utgör ett sätt för 

företagen att proaktivt, frivilligt och kooperativt lösa eventuella problem och konflikter avse-

ende internprissättning.104 Upprättandet av en tillförlitlig och preciserad APA kräver förhand-

lingar och samarbete mellan experter inom olika yrkesområden såsom jurister, ekonomer och 

revisorer.105 En APA kan upprättas unilateralt, bilateralt eller multilateralt. Unilaterala överens-

kommelser innebär att näringsidkaren och skattemyndigheten i det land företaget är verksamt 

diskuterar internprissättningen. Bilaterala och multilaterala avtal involverar två eller fler skatte-

myndigheter, vilka gemensamt beslutar om internprissättning. Besluten baseras på de proces-

suella regler avseende upprättandet av en APA vilka stadgas i paragraf 25 punkt 3 i OECD:s 

modellavtal. En förutsättning för att upprätta APA:s är förekomsten av internationella skatte-

avtal med de länder i vilka företagen är etablerade.106 Upprättande av APA:s ökar förutsebar-

heten för företagen och medför snabba och effektiva lösningar på frågor om internprissättning. 

Till en ansökan om upprättandet av en APA bör redogörelser för jämförbara transaktioner och 

                                                 

104 PricewaterhouseCoopers (PWC). Transfer pricing: Advance pricing agreements. 2015.  

http://www.pwc.com/gx/en/tax/transfer-pricing/advance-pricing-agreements.jhtml (hämtad 2014-12-17). 
105 Ernst & Young (EY). Guide to advance pricing agreements (APA): APA process for taxpayers.  

http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/International-Tax/Guide-to-advance-pricing-agreements--APA----APA-

process-for-taxpayers (hämtad 2014-12-17). 
106 Prop. 2009/10:17.  Prissättningsbesked vid internationella transaktioner, s. 22. 
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behovet av eventuella prisjusteringar bifogas, i syfte att påvisa prisernas förenlighet med arm-

längdsprincipen.107   

Den kinesiska skattemyndigheten ”State Administration of Taxation” (”SAT”) uppmuntrar fö-

retagen att upprätta APA:s i syfte att öka förutsebarheten för internprissättningen och minska 

arbetsbördan för skattemyndigheterna.108 Företagen i kina kan upprätta APA:s vilka avser pe-

rioder upp till fem år, processen regleras i paragraf 46 till 63 i ”Guoshuifa (2009) No. 2” 

(”Guoshuifa”). I Guoshuifa regleras prisjusteringar och dokumentationskrav. Företag som vid-

tar koncerninterna transaktioner, vilka årligen uppgår till ”Kinesiska Yuan” (”CNY”) 40 miljo-

ner, kan ansöka om att upprätta APA:s.109 Genom upprättandet av APA:s kan samarbetet mellan 

de skattebetalande företagen och skattemyndigheterna stärkas. Ett ökat samarbete kan även re-

sultera i minskade problem, konflikter och handläggningskostnader relaterade till internpris-

sättningen. I Kina och USA, liksom på andra marknader, utgör upprättandet av en APA ett sätt 

för företagen att proaktivt förebygga konflikter och andra risker förenade med internprissätt-

ning.110  

I USA kan skattebetalaren begära unilaterala, bilaterala eller multilaterala APA:s och processen 

handhas av IRS. I ”Revenue Procedure” (”Rev. Proc.”) 2006–9 stadgas processuella riktlinjer 

avseende upprättandet av APA:s. Reglerna avseende ärendehandläggning, informationskrav 

och tillhandahållande av ansökan samt ansökningsprocessen är strikta.111 Skattebetalaren måste 

tillhandahålla IRS med kopior av dokument och all nödvändig och relevant information avse-

ende valet av prissättningsmetod och företagens internprissättning. I det fall skattebetalaren 

tillhandahållit IRS med en fullständig ansökan ska en unilateral APA eller förhandling färdig-

ställas inom tolv månader.112   

                                                 

107 Prop. 2009/10:17. Prissättningsbesked vid internationella transaktioner, s. 24 – 25. 
108 Ernst & Young. Guide to advance pricing agreements (APA); China. 2015. 

http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/International-Tax/Guide-to-advance-pricing-agreements--APA----China 

(hämtad 2015-01-07). 
109 Ernst & Young (EY). Transfer pricing global reference guide 2014. 2014, s. 66. 
110 Ernst & Young. Tax Policy & Controversy Briefing. China's 2012 Annual Advance Pricing Arrangement Re-

port. 2012. 

http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/Tax-policy-and-controversy/TPC-14--China-s-2012-Annual-Advance-

Pricing-Arrangement-Report (hämtad 2015-01-07). 
111 Ernst & Young (EY). Transfer pricing global reference guide 2014. 2014, s. 312. 
112 26 U.S. Code § 482 (2006). Allocation of income and deductions among taxpayers.  
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5.3 Dokumentationskrav i USA och OECD:s riktlinjer 

I OECD:s riktlinjer stadgas vilken information företagens dokumentation bör omfatta. Företa-

gens dokumentation kan vara av avgörande betydelse i samband med bevisning av internpris-

sättningens förenlighet med armlängdsprincipen. En väl utarbetad dokumentation kan även un-

derlätta för myndigheterna i samband med skatterevisioner och ligga till grund för konfliktlös-

ning.113 USA är medlem i OECD, varför företag etablerade på den amerikanska marknaden i 

hög grad tillämpar OECD:s riktlinjer och således de rekommenderade dokumentationskra-

ven.114  

I samband med internprissättning bör hänsyn tas till vilken information om jämförelsetransakt-

ioner och liknande som finns tillgänglig på marknaden. Företagen behöver inte tillhandahålla 

information som inte finns tillgänglig inom koncernen. Företagen förväntas kunna styrka in-

ternprissättningen genom hänvisning till dokumentation, vilken belyser de ansträngningar som 

vidtagits i syfte att uppnå internpriser förenliga med armlängdsprincipen. Dokumentationen bör 

omfatta information avseende de faktorer internprissättningen baserats på, de omständigheter 

företaget tagit hänsyn till och grunderna till metodvalet. Informationen underlättar för IRS i 

arbetet med skatterevisioner och medför ett ökat antal korrekta självdeklarationer. IRS måste 

dock avväga dess eget intresse av att erhålla en detaljerad dokumentation mot företagens kost-

nader för att införskaffa samt upprätta en sådan. Företagen är dock inte tvungna att tillhanda-

hålla information såsom jämförbar data i de fall den inte existerar på marknaden eller är orimligt 

kostsam att införskaffa i förhållande till det skattemässiga värdet. Multinationella företag be-

höver endast tillhandahålla dokumentation i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att bevisa 

internprissättningens förenlighet med armlängdsprincipen.115  

Företagen måste tillhandahålla IRS all nödvändig dokumentation relaterad till internprissätt-

ning senast 30 dagar efter begäran. IRS kan även begära att erhålla sekundär dokumentation 

                                                 

113 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD Transfer Pricing Guidelines for 

International Enterprises and Tax Administrations. Paris. 2010-07-22, s. 181 A.5.1. 
114 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Members and Partners. 2015. 

http://www.oecd.org/about/membersandpartners/ (hämtad 2014-12-16). 
115 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD Transfer Pricing Guidelines for 

International Enterprises and Tax Administrations. Paris. 2010-07-22, A.5.3 – 7, 5.10, s. 182 – 184. 
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inom 30 dagar vilken ligger till grund för den tidigare tillhandahållna primära dokumentat-

ionen.116 IRS har makten att retroaktivt justera företagens internprissättning för maximalt tre år 

tillbaka i tiden. I speciella fall kan IRS gå tillbaka så långt som sex år i tiden i syfte att justera 

internprissättningar som avviker betydligt från armlängdsprincipen.117  

I samband med gränsöverskridande koncerninterna transaktioner måste vanligtvis utländsk 

dokumentation tillhandahållas skattemyndigheterna. Utländsk dokumentation kan dock vara 

svårare att anskaffa i jämförelse med inhemsk information eftersom olika länder vanligtvis har 

olika rättssystem och redovisningsstandarder. Det kan även vara svårt att erhålla nödvändig 

information i fall det skatteskyldiga företaget inte äger en kontrollerande andel i det närstående 

företaget. Skattemyndigheterna bedömer företagens internprissättning baserat på företagens 

dokumentation oavsett hur omfattande informationen är. Företagens möjligheter att styrka in-

ternprissättningens förenlighet med armlängdsprincipen är dock större med en väl utarbetad 

dokumentation, speciellt om transaktionen är komplicerad.118  

5.4 Dokumentationskrav för internprissättning i Kina 

Kina är, som ovan nämnts i avsnitt 5.1, inte medlem i OECD och följer således inte OECD:s 

riktlinjer. Under de senaste tio åren har dock SAT inspirerats av utvecklingen av OECD:s rikt-

linjer vilket medfört att reglerna i CITL liknar dem. 119 120 SAT har accepterat tillämpningen av 

de rekommenderade prissättningsmetoderna i OECD:s riktlinjer genom implementering av lik-

nande regler. SAT godkänner således tillämpningen av CUP-, RPM-, CPM-, TNMM- och 

PSM-metoden. TNMM-metoden baseras vanligtvis på faktorer såsom rörelseresultat och kost-

nadspålägg. Avkastning på totalt kapital eller räntabilitet tillämpas sällan som grund för meto-

den.121  

                                                 

116 PricewaterhouseCoopers (PWC). International transfer pricing 2013/14. 2013, s. 835 – 836. 
117 Ernst & Young (EY). Transfer pricing global reference guide 2014. 2014, s. 311.  
118 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD Transfer Pricing Guidelines for 

International Enterprises and Tax Administrations. Paris. 2010-07-22, A.5.11, 14, s. 184 – 185. 
119 Windson, Li. World Trade Executive. Transfer Pricing in China: State Administration of Taxation Addresses 

Challenges with OECD Guidelines. 17:2 uppl. Beijing: DLA Piper. 2013-01-31, s. 1. 
120 Ernst & Young (EY). Transfer pricing global reference guide 2014. 2014, s. 65. 
121 Ernst & Young (EY). Worldwide Transfer Pricing Reference Guide 2014. 2014.  

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Worldwide-transfer-pricing-reference-guide-

2014/$FILE/Worldwide%20transfer%20pricing%20reference%20guide%202014.pdf (hämtad 2015-01-11), s. 

64.  
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I paragraf 13 till 20 i Guoshuifa stadgas att företagen bör tillämpa en löpande dokumentation 

för internprissättning. I paragraf 14 i Guoshuifa stadgas vidare att dokumentationen måste om-

fatta information avseende organisationsstruktur, affärsverksamhet och vidtagna transaktioner 

mellan närstående parter. En jämförbarhetsanalys och information avseende valen av prissätt-

ningsmetoder och dess tillämpning måste även omfattas av dokumentationen.122 Det stadgas att 

den löpande dokumentationen måste förberedas och upprättas för varje enskilt taxeringsår samt 

färdigställas senast den 31 maj varje år. Dokumentationen måste vara författad på kinesiska och 

arkiveras under en period om tio år samt tillhandahållas SAT senast 20 dagar efter begäran.123 

SAT har möjlighet att gå tillbaka tio år i tiden i syfte att granska företagens internprissättning 

och begära prisjusteringar. I paragraf 15 i Guoshuifa stadgas dock att kraven inte gäller för 

företag vilka vidtar koncerninterna transaktioner för mindre än CNY 200 miljoner per år eller 

för företag vilka upprättar APA:s.124  

År 2007 meddelade IRS och SAT att en APA, vilken involverade det amerikanska företaget 

Wal-Mart, färdigställts. Dokumentet utgjorde den andra bilaterala APA vilken upprättats av 

SAT och den första vilken inkluderar ett amerikanskt företag. Dokumentet färdigställdes på sex 

månader vilket utgör en relativt kort tid för upprättande av en APA. Wal-Mart utgör ett exempel 

på ett multinationellt företag vilket gjort utformningen av APA:s till en central del av sin verk-

samhetsstrategi i syfte att förebygga risker i samband med internprissättning. Wyman Atwell, 

ansvarig för den internationella skatteavdelningen på Wal-Mart har uttryckt att tillämpningen 

och upprättandet av APA:s medför förutsebarhet, tidseffektivitet samt kostnadsbesparingar.125  

                                                 

122 Ernst & Young (EY). Worldwide Transfer Pricing Reference Guide 2014. 2014.  

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Worldwide-transfer-pricing-reference-guide-

2014/$FILE/Worldwide%20transfer%20pricing%20reference%20guide%202014.pdf (hämtad 2015-01-11), s. 

65.  
123 PricewaterhouseCoopers (PWC). International transfer pricing 2013/14. 2013, s. 330. 
124 Ernst & Young (EY). Worldwide Transfer Pricing Reference Guide 2014. 2014.  

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Worldwide-transfer-pricing-reference-guide-

2014/$FILE/Worldwide%20transfer%20pricing%20reference%20guide%202014.pdf (hämtad 2015-01-11), s. 

65.  
125 KPMG. Transfer pricing and customs issues for Consumer Markets in Asia Pacific. 2007. 

http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/tp-consumer-mkt-aspac-O-

0711.pdf (hämtad 2015-01-15), s. 5. 
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Den 12 oktober år 2012 publicerades skriften “Bridge the Gap–Applying the Arm's Length Prin-

ciple in Developing Countries” i kapitel tio av ”Förenta Nationernas” (”UN”) manual för in-

ternprissättning i utvecklingsländerna. I kapitlet förs en diskussion avseende de utmaningar ut-

vecklingsländerna står inför avseende internprissättning, bland annat Kina. SAT anser att det 

föreligger skillnader mellan internprissättningen i Kina och OECD:s riktlinjer vilka ännu inte 

behandlats av OECD. Bristen på jämförbar information i utvecklingsländerna och alternativ till 

TNMM-metoden utgör några av de belysta områdena.126 Reglerna avseende internprissättning 

i Kina anses även utgöra de mest omfattande och krävande i världen, särskilt dokumentations-

kraven. De lokala skattemyndigheterna i Kina ansvarar för att samla in och bedöma företagens 

internprissättningsdokumentation samt kommentera dess kvalitet. De lokala skattemyndighet-

erna förväntas utarbeta sammanfattande framställningar avseende typiska koncerninterna trans-

aktioner och de mest tillämpade prissättningsmetoderna.  I jämförelse med OECD:s riktlinjer 

fokuserar SAT i större utsträckning på dokumentationens omfattning och djup. SAT kräver 

även information avseende den övergripande internprissättningspolicyn inom koncernen och 

processen för dess fastställande. De företag som äger nya högteknologiska tillgångar och åtnju-

ter åtminstone 15 procent av koncernens totala inkomster bör vara beredda att redogöra för dess 

funktionalitet och risker. 127  

SAT anser vanligtvis att TNMM-metoden är otillräcklig och kräver en mer detaljerad redogö-

relse för valet av prissättningsmetod. Metoden omfattar inte tillräckligt detaljerade jämförbar-

hetsanalyser. Straffavgifter om fem procent åläggs företag med bristande dokumentationer eller 

vars internpriser justerats på grund av för lite betald skatt.128 Ytterligare påföljder utgörs av 

skattetillägg och straffavgifter om CNY 10,000. Straffavgifter kan dock undvikas genom att 

företagen upprättar väl utarbetade dokumentationer. SAT uppmärksammar vanligtvis företag 

som vidtar stora mängder koncerninterna transaktioner med företag etablerade i skatteparadis, 

                                                 

126 Windson, Li. World Trade Executive. Transfer Pricing in China: State Administration of Taxation Addresses 

Challenges with OECD Guidelines. 17:2 uppl. Beijing: DLA Piper. 2013-01-31, s. 1. 
127 KPMG. International Tax Review. Asia Transfer Pricing. 6 uppl. London: Asia Transfer Pricing. 2011.  

https://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Asia-Transfer-Pricing-O-

ITR-201104.pdf (hämtad 2015-01-20), s. 16 – 17.  
128 Ibid. 
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som har låg lönsamhet eller fortlöpande underskott.129 Tullmyndigheterna i olika länder grans-

kar generellt företag vilka tillämpar prisjusteringar i verksamheten.130 

5.5 Övergripande relevant information  

Det är inte möjligt att avgöra omfattningen av den dokumentation som generellt bör tillgodoses 

skattemyndigheterna. Dokumentationskraven varierar beroende på omständigheterna i varje en-

skilt fall och omfattningen av tillgänglig information. Det förekommer dock vissa generella 

beståndsdelar dokumentationen bör omfatta, såsom information avseende skattebetalaren, 

transaktionens karaktär och de faktorer prissättningen baserats på. Vanligtvis omfattar doku-

mentationen information avseende verksamhetsfunktioner, liknande transaktioner mellan obe-

roende företag, transaktionens karaktär och ekonomiska omständigheter. Det kan även vara av 

betydelse att dokumentera vilka tillgångar som är involverade i transaktionen och hur varorna 

förflyttas mellan företagen inom koncernen. I de fall fler företag är involverade i transaktionen 

bör dokumentationen även omfatta information avseende de närstående företagen. Informat-

ionen kan utgöras av organisationsstrukturer, ägarstrukturer inom koncernen och försäljnings-

data.131 

5.6 Bevisbörda i samband med tvister avseende internprissättning 

I de flesta jurisdiktioner tillhör bevisbördan initialt skattemyndigheten. I samband med att 

skattemyndigheten visar prima facie att internprissättningen är inkorrekt i förhållande till arm-

längdsprincipen växlas dock bevisbördan och företagen måste styrka motsatsen. I de fall skatte-

myndigheten bär bevisbördan kan företagen uppmanas att tillhandahålla tillräcklig dokumentat-

ion i syfte att möjliggöra en undersökning av omständigheterna. Bevisbördan kan i vissa länder 

skiftas till företagen i samband med bristande dokumentation, vilket innebär att de måste påvisa 

internprissättningens förenlighet med armlängdsprincipen. Den växlade bevisbördan kan med-

föra en presumtion om felaktigt internpris, vilket föranleder prisjustering. I de fall företagen 

                                                 

129 PricewaterhouseCoopers (PWC). International transfer pricing 2013/14. 2013, s. 331 – 332. 
130 Informant 1: Dimoski Zoran. Manager. Customs and International Trade Advisor: Indirect Tax. Ernst & Young. 

2014. Intervju, 2014-12-19. 
131 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD Transfer Pricing Guidelines for 

International Enterprises and Tax Administrations. Paris. 2010-07-22, A.5.16 – 18, s. 186 – 187. 
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misslyckas i sina samarbeten med skattemyndigheterna kan myndigheterna i vissa fall upp-

skatta företagets inkomster och det skattemässiga underlaget baserat på erfarenhet.132  

I vissa fall bär skattebetalaren den initiala bevisbördan, vilket är fallet i både Kina och USA. I 

exempelvis USA åligger det skattebetalaren att bevisa att den skattemässiga bedömning IRS 

gör är orimlig och godtycklig innan bevisbördan kan skifta till skattemyndigheten.133 I USA 

presumeras att beslut tagna av IRS är korrekta, varför bevisbördan är omvänd. Presumtionen 

fastslogs i den amerikanska ”Supreme Court” i samband med avgörandet ”Welch v. Helvering” 

vilket innebär att skattebetalaren måste bevisa att beslutet taget av IRS är felaktigt. I ”Internal 

Revenue Code section 482” är skattebetalaren ålagd en strängare bevisbörda vilken är uppdelad 

i två delar. I första hand måste skattebetalaren bevisa att en eventuell prisjustering av IRS är 

orimlig och godtycklig. Vidare måste skattebetalaren i andra hand bevisa internprissättningens 

förenlighet med armlängdsprincipen eller att armlängdspriset avviker från det belopp på vilket 

IRS baserat sin bedömning.134 Skattebetalaren utgör den part som besitter störst kunskap avse-

ende verksamheten, koncerninterna transaktioner, organisationsstrukturen, marknadsvillkoren, 

branschen och liknande. Det medför att skattebetalaren är bäst lämpad att utforma dokumentat-

ionen i syfte att försvara internprissättningen, varför det är rättmätigt att bevisbördan i Kina och 

USA initialt åläggs denne.   

Skattebetalaren bär den huvudsakliga bevisbördan i Kina, det är dock inte reglerat i lagstift-

ningen. I CITL stadgas att SAT är berättigad att välja metod i syfte att beräkna den beskatt-

ningsbara inkomsten i de fall företagen brister i sin dokumentationsskyldighet.135 I paragraf 2 i 

artikel 43 i CITL stadgas att företag, närstående parter och andra relevanta företag är förplikti-

gade att tillhandahålla SAT relevant dokumentation på begäran. I både Kina och USA kan fö-

retagen undvika straffavgifter genom att utarbeta dokumentationer som uppfyller bevisbördan 

för internprissättningens förenlighet med armlängdsprincipen. Reglerna i de olika länderna är 

                                                 

132 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD Transfer Pricing Guidelines for 

International Enterprises and Tax Administrations. Paris. 2010-07-22, A.5.2, B.2.4.12, s. 134 – 135, 181. 
133 Bakker, Anuscha och Levey, M. Marc. Transfer Pricing and Dispute Resolution. Amsterdam: IBFD. 2011, s. 

19 – 21. 
134 Wittendorff Jens. Transfer Pricing and the Arm's Length Principle in International Tax Laws. Nederländerna: 

Kluwer Law International. 2010, s. 58 – 59  
135 Bakker, Anuscha och Levey, M. Marc. Transfer Pricing and Dispute Resolution. Amsterdam: IBFD. 2011, s. 

260. 
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olika stränga men delar samma syfte, att se till att företagen dokumenterar all nödvändig in-

formation för att kunna styrka internpriserna.  

5.7 Sammanfattning 

Upprättande av en APA ökar förutsebarheten och således även möjligheterna att fastställa in-

ternpriser accepterade av skattemyndigheterna. Kina är inte medlem i OECD och tillämpar så-

ledes inte OECD:s riktlinjer men de kinesiska regelverken liknar ändock OECD:s riktlinjer i 

hög grad. De generella dokumentationskraven i Kina och USA är således liknande med skill-

naden att kraven i Kina är strängare. SAT kräver en detaljerad och omfattande dokumentation. 

IRS ställer inte lika betungande krav. I både Kina och USA bär skattebetalaren initialt bevis-

bördan avseende internprissättningens förenlighet med armlängdsprincipen. Företagen kan 

undvika straffavgifter genom att upprätta väl utarbetade dokumentationer som uppfyller bevis-

bördan avseende internprissättningens förenlighet med armlängdsprincipen.  
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6 Dokumentationskrav i samband med import 

6.1 Inledning 

Kapitlet inleds med en kort och översiktlig beskrivning avseende de olika ländernas regleringar 

av importörens dokumentationskrav i samband med import. De olika dokumentationskrav som 

förekommer på den amerikanska respektive kinesiska marknaden redogörs för i syfte att påvisa 

skillnader och likheter. Bevisbördan för internprissättningens förenlighet med armlängdsprin-

cipen i Kina och USA beskrivs för att skapa en uppfattning om skattemyndigheternas krav.  

6.2 Dokumentationskrav i GATT & CVA 

Det förekommer inga regler i GATT eller CVA avseende vilka dokumentationskrav företagen 

åläggs i samband med import. Länderna får själva reglera vilken information som anses lämplig 

i syfte att upprätthålla armlängdsprincipen och granskningen av valda prissättningsmetoder. I 

artikel 17 i CVA stadgas att parter inte kan avtala bort tullmyndigheternas auktoritet. De ska 

inte förhindras från att vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att rapporter, dokumentat-

ioner och deklarationer är korrekta i syfte att uppnå marknadsmässigt tullvärde. 

I praktiken måste företagen kunna styrka allt de gör inom ramarna för GATT och tullagstift-

ningen. Samtliga kostnader relaterade till importen, fakturor och andra bikostnader måste do-

kumenteras. Vanligtvis behöver inte företagen tillhandahålla dokumentationen i samband med 

att tulldeklarationen upprättas och lämnas till tullmyndigheten. Dokumentationen måste dock 

finnas tillgänglig i de fall tullmyndigheten begär information i syfte att styrka att närståendere-

lationen inte inverkat på prissättningen.136 

6.3 Dokumentationskrav på den amerikanska marknaden 

I USA regleras bland annat företagens dokumentationskrav i ”the Customs Modernization Act” 

(”Mod Act”). Enligt Mod Act krävs att importören tillhandahåller tullmyndigheten med en vär-

dedeklaration och nödvändig dokumentation avseende de importerade varorna.137 I den ameri-

                                                 

136 Informant 1: Dimoski Zoran. Manager. Customs and International Trade Advisor: Indirect Tax. Ernst & Young. 

2014. Intervju, 2014-12-19. 
137 U.S. Customs and Border Protection. What Every Member of the Trade Community Should Know About: Cus-

toms Value. 2006. 



45 

  

kanska ”Tariff Act” stadgas även att importörer måste upprätta samt tillhandahålla tullmyndig-

heten dokumentation och bokföring avseende varuimporten. Dokumentation som åsyftas är så-

dan som upprättas under företagens normala verksamhet och den måste arkiveras under en pe-

riod om fem år från dagen för importen. Information såsom betalningsinformation, inköpsord-

rar, fraktdokumentation och bokföring bör omfattas av dokumentationen. Importören måste 

även tillhandahålla tullmyndigheten särskild information på begäran om nödvändigt. I de fall 

företagen inte följer dokumentationskraven kan varornas inträde på den amerikanska mark-

naden fördröjas och andra påföljder kan aktualiseras.138  I samband med att fraktsedeln accept-

eras av tullmyndigheten, godkänns även varorna för inträde på marknaden. Den kommersiella 

fakturan ligger till grund för beräkningen av tullvärdet. Fakturan måste omfatta information 

avseende involverade parter, vilka varor importen omfattar, tillverkningsland och harmonise-

rande systemkoder för varorna.139  

6.4 Dokumentationskrav på den kinesiska marknaden 

Kina utgör ett av medlemsländerna i WTO sedan den 11 december år 2001 och har således även 

undertecknat GATT.140 Den 25 december år 2013 upprättades två nya regelverk avseende tull-

värde i Kina och de trädde i kraft den 1 februari år 2014. Förändringarna innebär att regelverket 

avseende tullvärde nu till stor del följer reglerna i GATT.141 Företag etablerade i Kina måste på 

den kinesiska tullmyndighetens, ”China Customs” (”CC”), begäran tillhandahålla information 

avseende de importerade varorna.142 Informationen kan antingen stödja prissättningen eller re-

sultera i ytterligare granskning av företagens tullavgifter och tullvärden eller medföra påföljder. 

                                                 

http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/icp001r2_3.pdf (hämtad 2015-01-26), s. 16. 
138 19 U.S.C 1508. Tariff Act of 1930.  
139 Livingston, Shipping to the U.S.: The key U.S. Customs documents you need to know. 2013.  

  http://www.livingstonintl.com/wp-content/uploads/2013/01/Shipping-to-the-US-Key-US-Customs-documents-

you-need-to-know.pdf (hämtad 2015-01-27), s. 2. 
140 World Trade Organization. The 128 countries that had signed GATT by 1994. 2015.  

http://www.wto.org/english/thewto_e/gattmem_e.htm (hämtad 2015-02-16). 
141 Ernst & Young (EY). China Indirect Tax Alert: China Customs announces significant changes with new cus-

toms valuation regulations. 2014.  

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-China-Indirect-Tax-Alert-2014001-en/$FILE/EY-

ITA2014001-ENG.pdf (hämtad 2015-01-30), s. 1. 
142 KPMG. Managing Trade & Customs in China. 2011,  

http://www.kpmg.com/cn/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Managing-Trade-Customs-

China-201107-v1.pdf (2015-01-30), s. 11. 
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Det utgör således en risk för företagen att inte säkert veta vilken information som bör tillhan-

dahållas CC.143   

Importdeklarationen måste omfatta både tullpliktiga och tullfria varor.144  Dokumentationen 

måste även omfatta fakturor, avtal, konossement och kostnader för packning samt avlastning. 

SAT kräver även dokumentation avseende de betalningsinstrument som använts i samband med 

de koncerninterna transaktionerna. I syfte att kontrollera de deklarerade värdena kan SAT även 

granska räkenskapsböcker, affärsmässig korrespondens, ljud- och videofiler samt annan skrift-

lig information. I de fall SAT misstänker att företagens närståenderelation inverkat på prissätt-

ningen måste de skriftligen meddela skattebetalaren om detta. Skattebetalaren måste vidare 

inom fem dagar från datumet för mottagandet av meddelandet tillhandahålla ytterligare bevis-

material i för att bevisa prisernas förenlighet med marknadsmässiga villkor. 145   

6.5 Bevisbörda i samband med tvister avseende beräkning av tullvärde 

I USA bär importören bevisbördan och har till uppgift att styrka att företagens närståenderelat-

ion inte haft någon inverkan på prissättningen. I de fall importören bär bevisbördan utgör en 

väl upprättad dokumentation avseende importen viktig information och bevismaterial.146 Mel-

lan år 1973 och 1979 hölls ”the Tokyo Round” vilken involverade 102 medlemsländer i 

WTO.147 Förhandlingarna resulterade i att tullmyndigheterna skulle bära bevisbördan i sam-

band med att de avfärdade företagens transaktionsvärden som grund för tullvärdet.148 Detta ut-

gångsläge förändrades dock genom ”The Uruguay Round of multilateral trade negotiations”, 

vilket initierades år 1985 av USA och omfattade förhandlingar inom ramarna för GATT.149 

                                                 

143 Ernst & Young (EY). Recent experiences on interaction between transfer pricing and customs valuation. China. 

2014. 
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144 Santander Trade. Shipping Documents. 2015.  
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145 World Trade Organization. Notifications under Article 22 of the Agreement on Implementation of Article VII 
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one. IBFD: Amsterdam. 2009, s. 22. 
147 World Trade Organization. The GATT years: from Havana to Marrakesh. 2015. http://www.wto.org/eng-
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Under förhandlingarna fastslogs bland annat ”the Shifting burden of proof” (”SBP”). SBP in-

nebär en omvänd bevisbörda. I de fall tullmyndigheten har rimlig anledning att misstänka att 

tulldeklarationen brister i tillförlitlighet och korrekthet, åvilar det importören att bevisa motsat-

sen. Importören bär bevisbördan att bevisa att det deklarerade värdet överensstämmer med det 

faktiska priset, vilket betalats.150 Beviskraven stadgas i nationell lagstiftning och varierar såle-

des mellan samtliga länder.151  

6.6 Sammanfattning 

Det stadgas inga generella dokumentationskrav i GATT. Varje jurisdiktion stadgar egna och 

specifika regler som företagen måste följa. Företagen måste således vara uppmärksamma på 

vilka regler som gäller i importlandet. Dokumentationskraven i Kina respektive USA är likar-

tade men är i viss mån olika. Importören bär initialt bevisbördan i både Kina och USA. Företa-

gens dokumentation utgör viktig information och bevismaterial för att styrka att företagens när-

ståenderelation inte haft någon inverkan på prissättningen. 

  

                                                 

150 De Wulf, Luc och B, Sokol José. Customs Modernization handbook. Washington: The World Bank. 2005, s. 

158. 
151 Informant 1: Dimoski Zoran. Manager. Customs and International Trade Advisor: Indirect Tax. Ernst & Young. 

2014. Intervju, 2014-12-19. 
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7 Förhållandet mellan internprissättning och tullvärde  

7.1 Inledning 

Den problematik som företagen utsätts för som resultat av skatte- och tullmyndigheternas olika 

tillämpning av prissättningsmetoder samt olika dokumentationskrav redogörs för i kapitel fyra 

till sex. I kapitel sju undersöks de konsekvenser tillämpningen av olika prissättningsmetoder 

medför för multinationella företag i samband med koncerninterna transaktioner. Avsnittet är 

ämnat att skapa förståelse för hur företagen kan hantera situationer i vilka skatte- respektive 

tullmyndigheterna fastställer olika värden för samma transaktion.  

7.2 Två olika regelverk – samma målsättning 

Skatte- och tullmyndigheterna tillämpar olika prissättningsmetoder i syfte att fastställa trans-

aktionspriser, förenliga med marknadsmässiga villkor. De olika metoderna kan resultera i att 

myndigheterna beräknar olika värden för samma transaktion även om de har samma målsätt-

ning och tillämpar samma terminologi.152 I över 20 år har problemet uppmärksammats på mark-

naden och utgör ett resultat av att skatte- och tullmyndigheterna följer olika regelverk i syfte att 

värdera samma transaktion.153 Problemen har uppmärksammats av ”the International Chamber 

of Commerce” (”ICC”) vilka uttrycker att undersökningar måste genomföras i syfte att finna en 

lösning på problemen, vilket ligger i alla de inblandades intresse.154 Myndigheternas olika vär-

deringar av samma transaktion utgör ett problem för företagen i deras försök att uppfylla båda 

uppsättningarna krav inom samma land.155 

Skatte- och tullmyndigheterna delar målet att uppnå transaktionspriser som är förenliga med 

marknadsmässiga villkor. Regelverken har dock olika syften, vilket medför att de respektive 

myndigheterna kontrollerar företagens transaktionspriser på olika sätt. Skattemyndigheterna 

vidtar vanligtvis prisjusteringar i syfte att motverka för höga prissättningar som kan medföra 

                                                 

152 Ainsworth, Richard Thompson. Harmonizing Inconsistent Transfer Pricing Rules In Income Tax - Customs – 

Vat. Rutgers Computer and Technology Law Journal, 2007, s. 1. 
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154 ICC Commission on Taxation and the ICC Committee on Customs and Trade Regulations. Transfer pricing 

and customs value. International Chamber of Commerce. 2012, s. 2.  
155 Informant 1: Dimoski Zoran. Manager. Customs and International Trade Advisor: Indirect Tax. Ernst & Young. 

2014. Intervju, 2014-12-19. 
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att ländernas skattebaser urholkas genom förflyttning av inkomster mellan länder. Tullmyndig-

heten vidtar vanligtvis åtgärder gentemot för lågt deklarerade prissättningar i syfte att motverka 

att företagen söker undvika eller minska beskattning. Myndigheterna tillämpar således olika 

metoder för att nå det gemensamma målet, vilket resulterar i olika uppfattningar avseende vad 

som utgör marknadsmässig prissättning. Problemen har medfört en osäkerhet hos företagen av-

seende hur transaktionspriser bör bestämmas i syfte att tillfredsställa båda myndigheternas krav. 

I samband med att någon av skatte- eller tullmyndigheterna anser att prissättningen är inkorrekt 

föreligger en risk för företagen att åläggas straffavgifter och liknande påföljder.156 

OECD och WCO har hållit två gemensamma konferenser i Bryssel avseende internprissättning 

och tullvärde i syfte att identifiera problemen samt diskutera eventuella lösningar. Lösningarna 

rör eventuella metoder för att harmonisera myndigheternas respektive tillämpning för prissätt-

ning. Frågan huruvida företagen bör kunna förlita sig på dokumentationen för internprissättning 

i syfte att stödja de deklarerade importpriserna är aktuell och diskuteras av OECD samt 

WTO.157 

7.3 Prisjusteringar 

I kapitel 2.4 nämndes att företagen i början av varje år budgeterar ett värde motsvarande det 

totala förväntade värdet av koncerninterna transaktioner. I de fall det budgeterade värdet inte 

stämmer överens med det slutliga verkliga värdet kan skattemyndigheten kräva att prisjuste-

ringar vidtas av internprissättningen. Behovet av prisjustering innebär vanligtvis även att de 

deklarerade importpriserna och tullvärdet är felaktiga. Prisjusteringar kan medföra att ytterli-

gare tullavgift, moms, straffavgifter och räntor måste betalas. I de fall internpriserna justeras 

till en högre nivå kan importören behöva tillhandahålla en reviderad importdeklaration i syfte 

att betala ytterligare tullavgifter. I de fall internprissättningen justeras nedåt innebär det van-

ligtvis att importören ska erhålla en återbetalning av överskjutande tullavgift och moms. Det är 

dock svårt att erhålla återbetalningar av betald skatt och det är oklart om det överhuvudtaget 

                                                 

156 ICC Commission on Taxation and the ICC Committee on Customs and Trade Regulations. Transfer pricing 

and customs value. International Chamber of Commerce. 2012, s. 2. 
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finns praxis i vilken importören lyckats med detta.158 Exempelvis kan ett svenskt moderbolag 

vidta en transaktion med ett amerikanskt dotterbolag. Förenklat beräknar dotterbolaget ett trans-

aktionsvärde om 100,000 ”Svenska Kronor” (”SEK”) för importen. Värdet utgör en marknads-

mässig köpeskilling för de importerade varorna och underlaget för importbeskattningen. Två 

frågor uppkommer i samband med transaktionen, dels huruvida priset utgör ett marknadsmäss-

igt pris och dels huruvida prissättningen utgör det slutgiltiga värdet. Dotterbolaget kanske lö-

pande under året endast betalar 90,000 SEK eller ett överpris om 110,000 SEK. I slutet av året 

justeras dock summan i samband med skatterevisionen till att uppgå till 100,000 SEK. Prisju-

steringen kan medföra problem eftersom företaget i samband med tulldeklarationen intygar att 

det deklarerade värdet är korrekt och således inte ska justeras.159   

I praktiken förlitar sig företagen på att internprissättningen motsvarar transaktionspriset för be-

räkning av tullvärdet eftersom detta värde utgör fakturavärdet, vilket ofta inte stämmer. En ju-

stering av internprissättningen medför således att en motsvarande justering av tullvärdet måste 

ske. Det kan finnas värden inkluderade i internprissättningen vilka inte ska omfattas av tullvär-

det. En justering motsvarande hela det feluppskattade beloppet accepteras inte av tullmyndig-

heten, de vill veta vilka specifika tillgångar det justerade värdet hänförs till. Det totala justerade 

beloppet skulle kunna hänföras till flera olika importer.160 I de fall värdet hänförs till flera olika 

importer måste samtliga berörda tulldeklarationer omprövas i syfte att uppnå korrekt beskatt-

ning.161 I paragraf 254 i ”Consolidated Implementing provisions” (”CCIP”) stadgas att impor-

tören inom EU kan begära att få upprätta en preliminär tulldeklaration. Företagen kan således 

justera tullvärdet löpande genom kommunikation med tullmyndigheten och behöver inte ha 

kunskap om det slutgiltiga värdet. Enligt paragraf 255 i CCIP behöver inte företagen tillhanda-

hålla någon styrkande dokumentation i samband med preliminära tulldeklarationer.    
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7.4 Tillämpning av internprissättningsdokumentation för tullvärde i USA  

Det förekommer att företag etablerade på den amerikanska marknaden söker använda doku-

mentation för internprissättning i syfte att styrka korrekt tullvärde. Den amerikanska tullmyn-

digheten, ”Customs Border Protection” (”CBP”), anser vanligtvis inte att dokumentationen är 

tillräcklig för att styrka tullvärdet. Ståndpunkten börjar dock förändras i USA.  Dokumentat-

ionen kan till viss del omfatta information som är relevant för analysen av omständigheterna i 

samband med den koncerninterna transaktionen. Informationens betydelse för beräkningen av 

tullvärde varierar dock beroende på valet av prissättningsmetod. Dokumentationens varierande 

betydelse beror bland annat på de skillnader som förekommer mellan metoderna för internpris-

sättning respektive tullvärde, som ovan nämnts i avsnitt 4.4. Andra faktorer som är avgörande 

för betydelsen är huruvida en APA är bilateral eller unilateral och om skattemyndigheten be-

handlat dokumentationen till grund för internprissättningen. Ytterligare en avgörande faktor 

utgörs av huruvida varorna som omfattas av dokumentationen är jämförbara de importerade 

varorna och går att hänföra till specifika transaktioner. Möjligheterna att basera tullvärdet på 

dokumentationen för internprissättning beror således på vilken prissättningsmetod som tilläm-

pas och de specifika omständigheterna i varje enskilt fall. En dokumentation baserad på CUP-

metoden är exempelvis mer relevant för CBP i förhållande till en dokumentation baserad på 

andra metoder såsom CPM-metoden. Det innebär dock inte att andra metoder kan accepteras 

av CBP för beräkning av tullvärde. 162 

I amerikansk praxis har domstolen bedömt att priser, överenskomna i samband med upprättande 

av en APA, kan vara relevanta för tullvärdet. Domstolen har ansett det möjligt att styrka tull-

värdet med dokumentation upprättad för internprissättning, om eventuella skillnader mellan 

prissättningsmetoder inte förhindrar detta.163 I mål ”HQ 546979 (August 30 2000)” accepterade 

CBP en dokumentation och ett transaktionspris baserat på CPM-metoden. CBP ansåg att 

APA:n, utöver importörens produktsortiment, även omfattade varor vilka enligt CBP skulle 

ingå i tullvärdet. Parterna tillät även CBP närvara vid den förberedande konferens som normalt 

hålls mellan parterna och skattemyndigheten inför upprättandet av en APA. CBP fick således 

                                                 

162 Grace, David m fl. International Tax Review. An opportunity to support US customs valuations. 2012. 

http://www.cov.com/files/Publication/acd43e63-bdf2-44c4-b79b-3ac089e086de/Presentation/PublicationAtta-

chment/56b8a245-8fb3-4cdd-836f-4021d2eca739/An_Opportunity_to_Support_US_Customs_Valuations.pdf 

(hämtad 2015-02-15), s. 46 – 47. 
163 Ibid, s.47 – 48. 
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tillfälle att granska den till IRS tillhandahållna informationen. Ytterligare information avseende 

de specifika importerade varorna bedömdes inte vara nödvändig. I mål ”HQ 548233 (November 

7 2003)” godkände CBP återigen dokumentation upprättad för internprissättning av samma 

skäl som i mål ”HQ 546979 (August 30 2000)”. 164 Domstolsavgörandena medförde dock inte 

någon uppmuntran för företagen att tillämpa internprissättningsdokumentationen som stöd för 

tullvärdet. En förändring skedde dock i samband med mål ”HQ H029658 (December 8 2009)”. 

I mål ”HQ H029658 (December 8 2009)” behandlades internprissättningen av en utländsk till-

verkare och en amerikansk distributör som upprättat en bilateral APA och tillämpat CPM-me-

toden. Importören försåg även CBP med ytterligare information utöver dokumentationen vilken 

upprättats som stöd för internprissättningen. Informationen omfattade ingångna avtal, köporder 

och liknande i syfte att belysa parternas kommersiella relationer. CBP erhöll även en rapport 

om branschpraxis inom industrin, dokumentation som belyser hur de jämförda transaktionerna 

i jämförbarhetsanalysen understödjer prissättningen och information avseende importörens ge-

nerella vinst under tidigare år. Det är första gången företagsvinsten beaktats och argumenterats 

vara en indikation för att närståenderelationen inte påverkat prissättningen. I mål ”HQ H037375 

(December 2009)” accepterades dokumentationen som stöd för tullvärdet utan att någon APA 

upprättats. Importören i mål ”HQ H037375 (December 2009)” försåg CBP med interna jämfö-

relser i form av bruttovinst för liknande varor tillverkade av oberoende parter.   

De amerikanska domstolsavgörandena påvisar betydelsen av att tillhandahålla myndigheterna 

nödvändig och i vissa fall överflödig information i syfte att styrka transaktionsprissättningen. 

Företagen bör vara öppna mot myndigheterna genom att bjuda in dem till förhandlingar och 

löpande underrätta dem i processen med att utarbeta dokumentationen. Genom att ge myndig-

heterna ökad insyn i företagen, organisationsstrukturen och prissättningspolicys kan riskerna 

för straffavgifter och liknande minskas. Företagen ökar således möjligheterna att få sina trans-

aktionspriser godkända av både skatte- och tullmyndigheterna.  

                                                 

164 Grace, David m fl. International Tax Review. An opportunity to support US customs valuations. 2012. 

http://www.cov.com/files/Publication/acd43e63-bdf2-44c4-b79b-3ac089e086de/Presentation/PublicationAtta-

chment/56b8a245-8fb3-4cdd-836f-4021d2eca739/An_Opportunity_to_Support_US_Customs_Valuations.pdf 

(hämtad 2015-02-15), s.47. 
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7.5 Tillämpning av internprissättningsdokumentation för tullvärde i Kina 

Majoriteten av de tullavgifter som debiteras i Kina är värderelaterade och baseras på importde-

klarationen. CC har auktoritet att begära att importören styrker att närståenderelationen inte 

påverkat prissättningen av de koncerninterna transaktionerna. I WCO:s ”Commentary 23.1” 

uttalas att dokumentationen för internprissättning kan utgöra en god informationskälla för tull-

värdet. Informationen kan dock vara irrelevant beroende på hur stora skillnaderna är mellan de 

prissättningsmetoder som tillämpats för internprissättningen respektive beräkningen av tullvär-

det.165 Internprissättningen baseras vanligtvis på industrianalyser i syfte att undersöka mark-

nadsmässiga villkor inom branschen. I Kina ifrågasätts industrianalyserna i samband med be-

räkning av tullvärde eftersom de reflekterar prissättningen i flera olika länder och branscher, 

vilket inom tullbeskattningen inte anses jämförbart. Tullmyndigheten accepterar främst ana-

lyser baserade på företag inom liknande branscher. Jämförbara transaktioner måste även vara 

vidtagna inom samma land eftersom det i olika länder tillämpas olika prissättningsstrukturer 

som är jämförbara lokalt.166 

Regelverken för internprissättning respektive tullvärde är olika även i Kina vilket kan medföra 

att skatte- och tullmyndigheterna värderar samma transaktion olika. I WCO:s ”Commentary 

23.1” framkommer att möjligheten att styrka tullvärdet baserat på dokumentation utarbetad för 

internprissättning beror på omständigheterna i varje enskilt fall. I Kina kan internprissättningen 

baseras på jämförbarhetsanalyser av utländska företag och transaktioner. För beräkning av tull-

värde måste dock jämförbarhetsanalysen vara mer specifik och jämförda företag respektive 

transaktioner bör vara etablerade respektive vidtagna på den kinesiska marknaden.167  

                                                 

165 Ernst & Young (EY). News and views from Transfer Pricing in China: Recent experiences on interaction 

between transfer pricing and customs valuation. China. 2014. 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Transfer-Pricing-headline-August-2014-en/$FILE/EY-Trans-

fer-Pricing-headline-August-2014-en.pdf (hämtad 2015-02-05), s. 1. 
166 Informant 1: Dimoski Zoran. Manager. Customs and International Trade Advisor: Indirect Tax. Ernst & Young. 

2014. Intervju, 2014-12-19. 
167 Ernst & Young (EY). News and views from Transfer Pricing in China: Recent experiences on interaction 

between transfer pricing and customs valuation. China. 2014. 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Transfer-Pricing-headline-August-2014-en/$FILE/EY-Trans-

fer-Pricing-headline-August-2014-en.pdf (hämtad 2015-02-05), s. 2. 
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Trenden att styrka importpriser med dokumentation upprättad för internprissättning ökar i Kina 

och har tidigare godkänts av CC. I samband med upprättandet av dokumentationen bör företa-

gen söka involvera experter och erfarna rådgivare inom både internprissättning och tullvärde i 

syfte att behandla båda aspekterna. Dokumentationen bör även granskas utifrån ett tullvärdes-

perspektiv i syfte att undersöka huruvida risker relaterade till tullvärde behandlats. Dokumentat-

ionen och jämförelseanalysen bör justeras i syfte att göra dem mer relevanta för CC. Ett doku-

ment som förklarar företagets bakgrund, transaktionsflöden och transaktionspriser bör upprättas 

i syfte att underlätta CC:s granskning av tullvärdet.168 CC har dock inte publicerat några rikt-

linjer avseende hur internprissättningen kan eller bör förhållas till tullvärde.169 I Kina är bevis-

ningskraven strängare i förhållande till OECD:s riktlinjer. I de fall företagen betalat för mycket 

skatt i förhållande till importen är det svårt för företagen att erhålla en återbetalning av skatt i 

förhållande till den amerikanska marknaden. I USA är myndigheterna i högre utsträckning be-

kanta med förhållandet mellan internprissättning och tullvärde i samband med prisjusteringar. 

Det förekommer även amerikansk praxis på området vilket inte finns tillgängligt i Kina.170 I 

Kina tillämpas ”Civil Law” vilket är ett rättssystem baserat på, i första hand, lagstiftning. Det 

kinesiska rättssystemet saknar ett formellt system av rättsliga prejudikat. Istället har de kine-

siska domstolarna ”the Supreme People’s Court” och ”the Supreme People’s Procuratorate” 

befogenhet att utfärda bindande tolkningar av lagen.171 Tolkningarna illustreras i fallstudier 

som belyser de olika problem domstolarna arbetar med. Avsaknaden av ett formellt system av 

rättsliga prejudikat medför svårigheter att finna avgöranden avseende förhållandet mellan in-

ternprissättning och tullvärde i Kina.  

Ett kinesiskt mål behandlade en tvist mellan ett kinesiskt företag och CC. Målnumret går inte 

att identifiera på grund av att prejudikat inte offentliggörs i Kina. I målet köpte det kinesiska 

                                                 

168 Ernst & Young (EY). News and views from Transfer Pricing in China: Recent experiences on interaction 

between transfer pricing and customs valuation. China. 2014. 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Transfer-Pricing-headline-August-2014-en/$FILE/EY-Trans-

fer-Pricing-headline-August-2014-en.pdf (hämtad 2015-02-05), s. 2 – 3. 
169 Deloitte. The Link Between Transfer Pricing and Customs Valuation – 2014 Country Guide. 2014. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-customs-tp-link-guide-2014.pdf 

(hämtad 2015-02-06), s. 11. 
170 Informant 1: Dimoski Zoran. Manager. Customs and International Trade Advisor: Indirect Tax. Ernst & Young. 

2014. Intervju, 2014-12-19. 
171 Baker & McKenzie. Dispute Resolution Around the World: China. 2013. 

http://www.bakermckenzie.com/files/Uploads/Documents/Global%20Dispute%20Resolution/Dispute%20Reso-

lution%20Around%20the%20World/dratw_china_2013.pdf (hämtad 2015-02-06), s. 1. 
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företaget råvaror och halvfabricerade produkter från moderföretaget i utlandet vilka förädlades 

samt såldes vidare till aktörer på den kinesiska marknaden. Tullavgiften betalades i samband 

med importen och frågan rörde huruvida royaltybetalningar skulle ingå i tullvärdet. Det kine-

siska företaget inkluderade inte royaltybetalningarna i tullvärdet vilket CC ansåg felaktigt, de 

menade att betalningarna var tullpliktiga. CC krävde således att företaget justerade tullvärdet 

till att inkludera även royaltybetalningarna. Tullmyndigheten gjorde även en retroaktiv bedöm-

ning av det kinesiska företagets tullvärde under tidigare beskattningsår vilket resulterade i en 

omfattande prisjustering och således höga skattetillägg. Som ovan nämnts i avsnitt 5.4 kan CC 

retroaktivt vidta prisjusteringar för beskattningsår upp till tio år tillbaka i tiden. CC involverade 

dock i förhandlingarna avseende beräkningen av tullvärdet och tillhandahöll relevant doku-

mentation i syfte att styrka sina importpriser. Företaget lyckades bevisa att royaltybetalningarna 

endast till viss del skulle inkluderas i tullvärdet.172 Målet belyser ytterligare vikten av att till-

handahålla myndigheterna med väl utarbetade dokumentationer i syfte att styrka transaktions-

prisernas förenlighet med marknadsvillkor.  

7.6 Sammanfattning 

Det faktum att skatte- och tullmyndigheterna tillämpar olika prissättningsmetoder för att be-

räkna transaktionspriser kan medföra att de beräknar olika värden för samma transaktion. Myn-

digheterna delar dock målet att bestämma transaktionspriser förenliga med marknadsmässiga 

villkor. Myndigheterna kan begära prisjusteringar i syfte att justera priser som avviker från 

marknadsmässiga villkor. IRS kan retroaktivt justera transaktionspriser för beskattningsår mel-

lan tre och sex år tillbaka i tiden.  I Kina får SAT gå tillbaka tio år i tiden, i syfte att vidta 

prisjusteringar. En retroaktiv beskattning kan medföra höga skattetillägg för företagen som kan 

motverkas genom att upprätta väl utarbetade dokumentationer. Det är osäkert huruvida företag 

kan lyckas med att styrka tullvärdet baserat på dokumentationen för internprissättning. Det är 

inte rekommenderat eftersom tullmyndigheterna vanligtvis kräver annan och mer specifik in-

formation avseende de varor som importerats. Domstolarna och tullmyndigheterna i Kina och 

USA kan dock godkänna förfarandet beroende på omständigheterna i varje enskilt fall. Företa-

gen kan dock inte vara säkra på att tullmyndigheterna kommer att godkänna tullvärdet.    

                                                 

172 PricewaterhouseCoopers (PWC). It’s a story about... settling a royalty case with the Customs in China. 2014.  

http://pwchk.com/webmedia/doc/635406941743731187_cntax_controversy_jul2014.pdf (hämtad 2015-02-08), s. 

1 – 3.  
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8 Diskussion, rekommendationer och slutsats 

8.1 Inledning 

Det faktum att skatte- och tullmyndigheternas tillämpning av olika prissättningsmetoder kan 

leda till att samma transaktion värderas olika är i olika grad uppmärksammat i olika länder. I 

Sverige har problematiken ännu inte uppmärksammats i lika hög grad som i USA, vilka kommit 

långt i diskussionerna. I Kina, som är ett utvecklingsland, har frågan uppmärksammats i allt 

högre grad på senare tid i samband med att problemen inom landet blivit fler. I Sverige aktua-

liseras problematiken främst i samband med koncerninterna transaktioner med dotterföretag 

etablerade i andra jurisdiktioner. Problemen uppstår genom att tullmyndigheten ifrågasätter de 

värden som deklarerats i samband med import. Det är viktigt att företagen kan visa vad intern-

prissättningen baserats på, vilket i sig ökar chanserna för att tullmyndigheten godkänner im-

portpriserna.  

Dokumentationskraven är olika strikta i olika länder och varierar beroende på omständigheterna 

i varje enskilt fall. Länderna reglerar själva dokumentationskraven för internprissättning och 

tullvärde, vilket medför att omfattningen av nödvändig information varierar mellan länderna. 

Det är osäkert och oreglerat hur företagen bör utforma dokumentationen i syfte att uppfylla 

både skatte- och tullmyndigheternas krav avseende transaktionspriserna. Osäkerheten utgör en 

risk för företagen eftersom dokumentationen utgör grunden för företagens bevisbörda. Doku-

mentationens kvalitet och omfattning kan således vara av avgörande betydelse för huruvida 

företagen lyckas styrka sina transaktionspriser. I de fall dokumentationen anses vara bristfällig 

kan företagen åläggas höga skattetillägg och liknande straffavgifter.  

8.2 Ökad samverkan mellan myndigheterna 

Det går inte att specifikt beskriva vad som krävs av företagen för att uppfylla bevisbördan av-

seende transaktionsprisernas förenlighet med marknadsmässiga villkor. Kraven varierar bero-

ende på förhållandena i varje enskilt fall. Företagen bör löpande kommunicera med myndighet-

erna i syfte att erhålla vägledning avseende dokumentationens utformning. Genom att tillhan-

dahålla myndigheterna insyn i företaget och organisationsstrukturen kan de skapa en förståelse 

för prissättningspolicyn inom koncernen och valen av prissättningsmetoder. Tullagstiftningen 

inom länderna är olika utformade, vilket kan medföra svårigheter i arbetet att uppnå samarbeten 

mellan skatte- och tullmyndigheterna. De regelverk som behandlar internprissättning respektive 
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tullvärde måste följas och de två olika myndigheterna kan således inte avvika från regelverken 

i syfte att etablera samarbeten. Ett ökat samarbete mellan skatte- och tullmyndigheterna skulle 

kunna utgöras av att de gemensamt genomför skatterevisioner av företagens koncerninterna 

transaktioner.  Etableringen av en kommunikation mellan myndigheterna skulle avlasta företa-

gen en del ansvar. Det krävs dock ett globalt samarbete i syfte att uppmuntra länder att skapa 

ett samarbete mellan de nationella myndigheterna. Ett sådant samarbete skulle förutsätta lagre-

former inom länderna i syfte att uppnå mer uniforma regler avseende internprissättning och 

tullvärde. Ett uniformt eller två liknande regelverk avseende prissättningsmetoder för intern-

prissättning respektive tullvärde skulle minska risken att myndigheterna värderar samma trans-

aktion olika. Möjligheten för företagen att tillämpa samma dokumentation till grund för samt-

liga gränsöverskridande koncerninterna transaktioner skulle kunna medföra minskade kostna-

der. Det är inte realistiskt att förvänta sig att samtliga länder skulle godta ett sådant samarbete 

och en lagreform i sådan utsträckning ställer krav på ett väl utvecklat och världsomfattande 

samarbete. Globalisering är något som måste ske stegvis. Processen är tidskrävande och etable-

ringen av samarbeten mellan myndigheterna är något som endast är genomförbart på lång sikt, 

om det överhuvudtaget är möjligt. Företagen bär således det primära ansvaret för att transakt-

ionspriserna är förenliga med marknadsmässiga villkor enligt OECD:s riktlinjer, GATT och 

nationell lagstiftning.  

8.3 Företagens dokumentationspolicy 

8.3.1 Olika dokumentationer för internprissättning respektive tullvärde 

I samband med upprättandet av en dokumentation för internprissättning bör företagen ta hänsyn 

till tullvärdet och de konsekvenser som prisjusteringar kan medföra för importbeskattningen. 

Företagen kan upprätta två olika dokumentationer, vilka behandlar dels internprissättningen 

och dels tullvärdet. Sådan dokumentation skulle behandla samtliga aspekter och risker förenade 

med internprissättning och tullvärde. Det skulle även öka företagens möjligheter att undvika 

skattetillägg och liknande avgifter på grund av med framtida prisjusteringar.  

Som ovan nämnts, i avsnitt 7.4 och 7.5, kan inte företagen förlita sig på att importpriserna ska 

godkännas av tullmyndigheten enbart baserat på dokumentationen för internprissättning. Tull-

myndigheten kräver mer specifik information avseende de importerade varorna för att kunna 

bedöma huruvida företagens närståenderelation inverkat på prissättningen. Dokumentationen 
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upprättad för internprissättningen är vanligtvis för generell och bred i sitt omfång för att tull-

myndigheten ska kunna acceptera den som underlag för tullvärdet. Informationen omfattar van-

ligtvis analyser och jämförelser av prissättningen inom andra geografiska områden än det egna 

och av ett brett spektrum av företag vilka säljer snarlika produkter. Analysen fokuseras främst 

på företagens funktioner och risker. I samband med import måste dokumentationen istället om-

fatta en analys av prissättningen i jämförbara eller identiska företag med samma produktutbud, 

inom samma geografiska område. Det kan dock vara svårt att finna identiska företag. Jämför-

barheten utgör ett viktigt inslag i dokumentationen eftersom olika typer av produkter åläggs 

olika skattesatser. Det är således viktigt att upprätta en specifik dokumentation som behandlar 

enbart aspekter och risker förenade med import och beräkning av tullvärdet. Den måste vara 

tillräckligt specificerad och uppfylla tullmyndighetens krav på jämförelseanalysen. En doku-

mentation som kan styrka tullvärdet utgör en god grund för tullmyndighetens granskningar och 

ökar möjligheterna att undvika straffavgifter och liknande påföljder. I de fall företagen tillhan-

dahåller tullmyndigheten en generell dokumentation för internprissättning är det vanligtvis bris-

ten på importrelaterad och mer specifik information som resulterar i påföljder.  

8.3.2 Gemensam dokumentation för internprissättning och tullvärde 

Istället för att upprätta två olika dokumentationer för internprissättning och tullvärde kan före-

tagen i dokumentationen för internprissättning införa information avseende tullvärde. Företa-

gen skulle således endast behöva upprätta en styrkande dokumentation, vilken omfattar 

aspekter avseende både internprissättning och tullvärde inom företagen. Tullmyndigheterna 

ställer dock generellt höga krav på dokumentationen vilket innebär att den del av informationen 

som omfattar tullvärde bör utgöra minst lika stor del som internprissättningen. Dokumentat-

ionen måste således omarbetas och de olika delarna måste belysas och uppmärksammas i lika 

hög grad. 

Som nämnts i avsnitt 5.2 samarbetar experter inom olika affärsområden i samband med upprät-

tandet av en APA i syfte att behandla all nödvändig information ur olika perspektiv. Företagen 

bör, i samband med upprättandet av en APA, inkludera tullspecialister i syfte att behandla även 

dessa aspekter i dokumentationen. En APA skulle således kunna utarbetas att styrka transakt-

ionsprisernas förenlighet med marknadsmässiga villkor i enlighet med OECD:s riktlinjer, 

GATT och nationell lagstiftning. I samband med upprättade av en APA har företagen en öppen 
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dialog med myndigheterna och involverar dem i processen. Det minskar riskerna för påföljder 

och ökar förutsebarheten inom internprissättningen. 

Företagen kan sällan förlita sig på att dokumentationen upprättad för internprissättningen ska 

godkännas som underlag för beräkning av tullvärde. Det utgör ytterligare ett incitament för 

företagen att inkluderar aspekter avseende tullvärde i dokumentationen. En gemensam doku-

mentation belyser företagens medvetenhet om förhållandet mellan internprissättning och tull-

värde i samband med gränsöverskridande koncerninterna transaktioner. Det visar även på en 

professionalism och vilja att samarbeta med myndigheterna i syfte att undvika skattetillägg som 

resultat av framtida prisjusteringar.  

Som ovan nämnts i kapitel 5.2, omfattar en APA vanligtvis information avseende tidigare års 

koncerninterna transaktioner, i syfte att styrka tidigare års transaktionspriser. Genom att låta 

dokumentationen omfatta aspekter relaterade till tullvärdet kan även tidigare års transaktions-

priser behandlas och retroaktiva prisjusteringar förebyggas. Företagen kan således undvika 

kostsamma skattetillägg på grund av retroaktiva prisjusteringar. Genom upprättandet av en väl 

utarbetad dokumentation omfattande samtliga aspekter i samband med koncerninterna trans-

aktioner kan företagen indirekt påverka myndigheternas beslut. 

8.4 Skillnader i dokumentationskrav 

De förekommer skillnader mellan dokumentationskraven stadgade i OECD:s riktlinjer och de 

krav som förekommer för beräkning av tullvärde. Den främsta skillnaden utgörs av att det i 

OECD:s riktlinjer tydligt framgår vilka dokumentationskrav som ställs på företagen i samband 

med koncerninterna transaktioner, motsvarande stadgas inte i GATT. I samband med import 

måste importören beakta de dokumentationskrav som stadgas i den nationella lagstiftningen. 

Det förekommer således inget generellt regelverk eller riktlinjer för hur företagen bör agera 

eller utforma sina dokumentationer i syfte att styrka tullvärdet. Företagen måste således beakta 

både de nationella reglerna samt OECD:s riktlinjer om de tillämpas i importlandet. Det är såle-

des viktigt för företagen att hantera skillnaderna på ett effektivt sätt inom verksamheten och i 

dokumentationspolicyn.  
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Dokumentationens omfattning beror på de specifika omständigheterna i varje enskilt fall och 

varierar mellan länderna. Dokumentationen avseende tullvärde måste vara specifik i sin karak-

tär och jämförelseanalysen ska omfatta identiska eller liknande företag på samma marknad med 

identiska eller liknande produkter. Marknadsvillkoren är olika i olika länder, varför det är vik-

tigt att jämförbarhetsanalysen behandlar villkoren i importlandet. Dokumentationen för intern-

prissättning tillåts vara av mer generell karaktär i förhållande till informationen avseende tull-

värde. Jämförbarhetsanalysen kan omfatta liknande branscher, produkter och företag. Det ställs 

inga krav på att företagen ska vara verksamma på samma marknad som det närstående köpar-

företaget. Kraven på jämförbarhet är således inte lika stränga inom internprissättningen i för-

hållande till beräkning av tullvärde. Dokumentationen behöver således utformas olika specifikt 

och omfattande i syfte att uppfylla kraven i OECD:s riktlinjer, GATT och nationell lagstiftning. 

Företagen bör upprätta en heltäckande dokumentation eftersom dokumentationskraven för in-

ternprissättning och tullvärde är olika. De olika dokumentationskraven medför även att företa-

gens bevisbördor är olika. Det är således viktigt för multinationella koncerner att upprätta ge-

nomtänkta dokumentationspolicys som gäller för samtliga företag inom gruppen.  

8.5 Kostnader 

För företag som inte erfarit några problem i förhållandet mellan internprissättning och tullvärde 

i samband med koncerninterna transaktioner kan de förebyggande åtgärderna verka onödiga. 

Eftersom problematiken är olika mycket uppmärksammad i olika länder är företag i olika grad 

medvetna om de komplikationer som kan uppstå i samband med koncerninterna transaktioner. 

Det är således viktigt att uppmärksamma förhållandet mellan internprissättning och tullvärde 

samt de konsekvenser som kan undvikas genom upprättandet av en heltäckande dokumentation. 

Företagens upprättande av en eller fler dokumentationer medför extra kostnader för företagen. 

De ökade kostnaderna utgör dock en investering för företag med etableringar utomlands ef-

tersom dokumentationen förebygger eventuella framtida straffavgifter. Alla företag, stora som 

små, riskerar att debiteras höga skattetillägg i samband med myndigheternas granskningar av 

gränsöverskridande koncerninterna transaktioner. Skatte- och tullmyndigheternas möjligheter 

att retroaktivt justera företagens transaktionspriser för tidigare beskattningsår kan resultera i att 

företagen blir debiterade skattetillägg och avgifter för samtliga år. Multinationella koncerner 

importerar vanligtvis stora mängder varor per år för höga värden och en retroaktiv bedömning 
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kan resultera i betydande belopp. I det fall myndigheterna ett år upptäcker att transaktionspri-

serna avviker från marknadsvillkor, kan det verka som incitament för myndigheterna att även 

granska prissättningen under tidigare år. Det kan även medföra att myndigheterna ökar kontrol-

lerna av företaget i framtiden.  

Ytterligare ett incitament för företagen att upprätta dokumentationer omfattande både intern-

prissättning och tullvärde utgörs av att de kan erhålla återbetalning av för högt debiterad skatt. 

I det fall en granskning av tullvärdet resulterar i upptäckten att ett företag debiterats för hög 

skatt ska företagen återfå ett belopp motsvarande den överskjutande skatten. Beloppen kan vara 

höga eftersom ett multinationellt företag vanligtvis importerar stora mängder varor per år. Den 

återbetalade skatten kan således sparas i verksamheten och spenderas på andra angelägenheter. 

En väl utarbetad dokumentationspolicy inom koncernen ökar företagens möjligheter att upp-

fylla de respektive bevisbördorna och således återfå för högt debiterad skatt.  

Upprättandet av en dokumentation som är gemensam för internprissättning och tullvärde eller 

två olika dokumentationer innebär en initial investeringskostnad för företagen. Företagen kan 

sedan tillämpa dokumentationen i alla länder, i vilka koncernen har etableringar. En del juste-

ringar kan behöva göras av dokumentationen med beaktande av nationella regler och specifika 

förhållanden. Den måste även hållas uppdaterad i förhållande till aktuella regler och strukturen 

inom koncernen. Löpande underhållskostnader kan således tillkomma. Den generella doku-

mentationen kan tillämpas av företagen i syfte att effektivt och professionellt uppfylla de re-

spektive bevisbördorna i enlighet med OECD:s riktlinjer, GATT och nationell lag. På så sätt 

kan skattetillägg och straffavgifter undvikas, vilka kan bli högre än investeringskostnaden för 

dokumentationen.  

8.6 Dokumentationens omfattning 

Det förekommer vissa likheter mellan OECD:s riktlinjer och GATT eftersom båda regelverken 

baseras på samma mål, att prissättningen ska ske i enlighet med marknadsmässiga villkor. 

Skatte- och tullmyndigheterna kan dock, som resultat av tillämpningen av olika prissättnings-

metoder, värdera samma transaktion olika. De två olika kärnvärdena skulle likna varandra om 

de prispåverkande skillnaderna mellan internpriserna och tullvärdet identifierades och togs bort 

från beräkningarna.   
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De prissättningsmetoder som stadgas i GATT och tillämpas för beräkning av tullvärde kan i 

viss utsträckning liknas vid de metoder som rekommenderas i OECD:s riktlinjer. Dokumentat-

ioner som omfattar både internprissättning och tullvärde omfattar olika mycket information be-

roende på vilka prissättningsmetoder som tillämpas. Dokumentationens omfattning varierar så-

ledes beroende på förhållandena i varje enskilt fall. Omfattningen av dokumentationen kan vara 

mindre i de fall prissättningsmetoder tillämpas som liknar varandra och baseras på samma eller 

liknande faktorer. De respektive beräkningarna omfattar således faktorer som är nödvändiga 

för både internprissättningen och tullvärdet. Dokumentationens omfattning kan således variera 

beroende på vilka prissättningsmetoder som tillämpas för internprissättning respektive tull-

värde.  

8.7 Preliminär importdeklaration 

Prissättningsmetoden för beräkning av tullvärde kan, som ovan nämnts i avsnitt 4.3, inte väljas 

av företagen eftersom tillämpningen följer en strikt hierarkisk ordning. Företagen kan dock fritt 

välja metod för internprissättningen. Företagen budgeterar i början av året vilken vinst de för-

väntas uppnå genom att vidta koncerninterna transaktioner. Internprissättningen planeras och 

budgeteras således innan importerna ägt rum och beräkningen av tullvärdet genomförs. Företa-

gen kan således inte i samband med valet av metod för internprissättningen ha kunskap om 

vilken prissättningsmetod som kommer att behöva tillämpas för beräkningen av tullvärde. Fö-

retagen kan alltjämt förvarna tullmyndigheterna avseende vilken prissättningsmetod som till-

lämpas för internprissättningen och att framtida prisjusteringar kan aktualiseras. Genom att till-

handahålla tullmyndigheten med preliminära importdeklarationer behöver inte företagen ha 

kunskap om de slutgiltiga transaktionspriserna. Det faktum att importdeklarationen är prelimi-

när innebär en möjlighet för företag att justera tullvärdet och importdeklarationen i efterhand 

genom kommunikation med tullmyndigheterna.  

Tillämpningen av en preliminär tulldeklaration medför en ökad kommunikation mellan företa-

gen och tullmyndigheterna vilket minskar riskerna för eventuella skattetillägg. Företagen kan 

således löpande tillhandahålla tullmyndigheten med information avseende huruvida transakt-

ionspriserna måste justeras. Preliminära importdeklarationer bör dock endast tillämpas i de fall 

företagen i samband med importen vet om att internpriserna kommer att justeras i framtiden. I 

de fall företagen väljer att använda preliminära importdeklarationer måste löpande kommuni-
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kation ske med tullmyndigheten avseende prisförändringar. De måste även vid en framtida tid-

punkt fullgöra deklarationen. Tillämpningen av preliminära importdeklarationer kan således 

innebära onödigt arbete för företagen i de fall inga prisjusteringar vidtas av internprissättningen. 

I de fall företagen i samband med import inte vet huruvida prisjusteringar kommer att vidtas 

bör de istället, i deklarationen, belysa risken för framtida prisjusteringar. Företagen bör således 

hålla öppna dialoger med myndigheterna, upprätta väl fungerande dokumentationspolicys och 

eventuellt preliminära tulldeklarationer samt belysa risker i importdeklarationen. Genom för-

beredelse bygger företagen en stabil grund för sin prissättning och förebygger eventuella fram-

tida skattetillägg och liknande straffavgifter.  

8.8 Rekommendationer och svar på problemformuleringar 

De problemformuleringar som åtagits att besvaras i uppsatsen är följande; 

 Vilka likheter och skillnader föreligger mellan dokumentationskraven stadgade i 

OECD:s riktlinjer för internprissättning respektive GATT och nationell lagstiftning i 

samband med import? 

 Vilka åtgärder kan multinationella företag vidta i syfte att förebygga eventuella risker 

förenade med skatte- och tullmyndigheternas olika uppfattningar avseende transakt-

ionsprisernas förenlighet med marknadsmässiga villkor?  

Skillnaderna mellan dokumentationskraven för internprissättning och tullvärde utgörs främst 

av de olika krav som stadgas i olika regelverk. I GATT förekommer inga generella dokument-

ationskrav för beräkningen av tullvärde. Varje land stadgar sina egna nationella dokumentat-

ionskrav. I OECD:s riktlinjer stadgas dock generella dokumentationskrav för företagens intern-

prissättning. Dokumentationen som styrker internprissättningen kan omfatta jämförbarhetsana-

lyser av liknande företag med snarlika produkter, på liknande marknader. Jämförbarhetsana-

lysen i dokumentationen avseende tullvärdet måste omfatta företag vars verksamhet och pro-

dukter är identiska eller i hög grad liknar importörens. Det är även viktigt att jämförelsetrans-

aktionen sker på samma marknad som transaktionen vilken ska prissättas. Tullavgiften debite-

ras med olika skattesatser baserat på olika produktkategorier. Skattesatserna är olika inom olika 

länder.  
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Det är viktigt att företagen upprättar detaljerade och väl utarbetade dokumentationer i syfte att 

styrka både internprisernas och tullvärdenas förenlighet med marknadsmässiga villkor. Det fö-

rekommer, som ovan nämnts i avsnitt 5 och 6, vissa skillnader mellan kraven på utformningen 

av dokumentationen inom internprissättningen och tullvärde. Beräkningsunderlagen omfattar 

olika faktorer inom verksamheten beroende på vilka prissättningsmetoder som tillämpas. Doku-

mentationen utgör betydelsefullt bevismaterial för transaktionsprisernas förenlighet med mark-

nadsmässiga villkor i samband med de respektive myndigheternas granskningar. Upprättandet 

av en dokumentation som omfattar både aspekter avseende internprissättning och tullvärde ut-

gör bevis för de ansträngningar vilka vidtagits inom koncernen i samband med prissättningen. 

Det speglar företagens försök att bestämma transaktionspriser vilka är förenliga med marknads-

mässiga villkor i enlighet med OECD:s riktlinjer, GATT och nationell lagstiftning.  

Dokumentationen utgör således ett grundläggande medel för företagen att hantera förhållandet 

mellan internprissättning och tullvärde i samband med koncerninterna transaktioner. Företag 

som etablerar sig på den amerikanska respektive kinesiska marknaden bör även etablera en 

löpande dialog med de nationella skatte- och tullmyndigheterna. Genom att ge myndigheterna 

viss insyn i företagen kan riskerna för skattetillägg, på grund av oväntade prisjusteringar, före-

byggas. En transparens kan även öka myndigheternas tillit för att företagen söker uppnå korrekt 

beskattning och således inte försöker undvika att betala skatt. Företagen kan även genom att 

etablera en kommunikation med myndigheterna erhålla vägledning avseende metoder för att 

öka möjligheten för att myndigheterna accepterar transaktionspriserna.  

Företagen bör investera i att upprätta en dokumentation som omfattar alla nödvändiga aspekter 

avseende både internprissättning och beräkning av tullvärde. Det ökar företagens chanser att 

uppfylla de respektive bevisbördorna genom att styrka transaktionsprisernas förenlighet med 

marknadsmässiga villkor. Möjligheten för företagen att tillhandahålla myndigheterna en väl 

utarbetad dokumentation visar på medvetenheten inom koncernen avseende de problem som 

kan uppstå i förhållandet mellan internprissättningen och tullvärdet. Upprättandet av en hel-

täckande dokumentation medför dock kostnader för företagen. Kostnaderna utgörs främst av en 

initial kostnad i syfte att erhålla nödvändig information och kompetens. Efter upprättandet av 

dokumentationen kan den dock tillämpas generellt inom koncernen och i samband med grän-

söverskridande koncerninterna transaktioner. Dokumentationen kan behöva uppdateras i för-

hållande till gällande lagstiftning och i enlighet med nationella regler. Dokumentationen utgör 
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ett viktigt led i företagens handel med närstående parter och kan förebygga risker för framtida 

skattetillägg. Det är viktigt att uppmärksamma vikten av dokumentationen för företag som ännu 

inte stött på några problem i dess koncerninterna handel.  

I de länder det är möjligt bör importören upprätta en preliminär tulldeklaration i syfte att kunna 

justera importpriserna löpande under året om prisjusteringar måste vidtas av internpriserna. Ge-

nom detta förfarande behöver importören inte ha någon kunskap avseende slutgiltigt tullvärde 

och tullbeskattning, i samband med import. I de fall tullmyndigheten inte tillåter preliminära 

tulldeklarationer bör företagen ändock förbereda myndigheten på att transaktionspriserna kan 

justeras i framtiden. Förberedelse ökar företagens möjligheter att undvika skattetillägg och fö-

rebygga framtida problem.   

8.9 Avslutande ord  

Det är viktigt att koncerner uppmärksammar de konsekvenser förhållandet mellan internpris-

sättning och tullvärde kan medföra, i samband med gränsöverskridande koncerninterna trans-

aktioner. Kunskapen kan innebära att multinationella företag undviker kostsamma skattetillägg 

och liknande risker. Multinationella koncerner som ännu inte berörts av problematiken har svårt 

att förstå vikten av att investera i att upprätta väl utformade dokumentationer i förebyggande 

syfte. Det är av vikt att företagen informeras om de konsekvenser som kan uppstå som resultat 

av prisjusteringar och det faktum att skatte- samt tullmyndigheterna värderar samma transaktion 

olika. Företagen kan således söka förebygga risker genom att visa på en medvetenhet om pro-

blemen och upprätta en heltäckande dokumentation. Genom att fastställa en ambitiös doku-

mentationspolicy inom koncernen, omfattande både internprissättning och tullvärde, kan skat-

tetillägg och liknande kostnader undvikas. Kostnaden för upprättandet av dokumentationen ut-

gör en investering som endast kräver löpande uppdatering i förhållande till gällande lag och 

nationella regler. I dagens läge är upprättandet av en dokumentation som tar hänsyn till aspekter 

avseende både internprissättning och tullvärde det enda effektiva sättet för att förebygga ris-

kerna.  

Det är bättre att förekomma än att förekommas.
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Bilagor 

Bilaga A – intervjufrågor, informant 1: Zoran Dimoski 

1. Vilka är de största skillnaderna mellan prissättningsmetoder för tullvärde och intern-

prissättning? Förekommer några likheter? 

2. Vad orsakar skillnader mellan internprissättning och tullvärde? 

3. Anser du att myndigheternas olika värdering av samma transaktion är ett problem för 

företagen? 

4. På vilket sätt medför myndigheternas olika värdering av samma transaktion problem för 

företagen, hur påverkas de? 

5. Vilka krav på dokumentation förekommer inom tullvärde i USA respektive Kina? Finns 

några grundläggande element som bör omfattas av dokumentationen? 

6. Kan företagen förlita sig på dokumentationen upprättad för internprissättningen i syfte 

att styrka tullvärdet? 

7. Vilken bevisbörda åläggs företagen i USA respektive Kina att påvisa prissättningens 

förenlighet med marknadsmässiga villkor? Varför tror du att dokumentationskrav inte 

stadgats i GATT? 

8. Hur kan företagen enligt dig bevisa att internpriserna är marknadsmässiga både avse-

ende internprissättning och tullvärde?  

9. Hur anser du att företagen bör agera avseende dokumentationen i syfte att uppfylla kra-

ven för både internprissättning och tullvärde? 

10. Vad kan göras för att överbrygga olikheterna? Känner ni till några specifika metoder att 

hantera problemen på i USA och Kina? 

11. Skulle du kunna ge exempel på situationer vilka belyser problemen för företagen? 
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Bilaga B – intervjufrågor, informant 2: Lars Jernkrok 

1. OECD:s riktlinjer utgör inga bindande rättsliga regler. Vilken betydelse har dessa på 

marknaden? Tillämpas de som om de skulle vara bindande? 

2. Hur förhåller sig internprissättning till tullvärde? Föreligger några problem? Vilka skill-

nader mellan internprissättning och tullvärde orsakar problem?  

3. Har skillnaderna mellan värderingsmetoder tillämpade för internprissättning respektive 

tullvärde någon påverkan på det faktum att myndigheterna värderar samma transaktion 

olika?  

4. Hur visar sig problematiken praktiskt? 

5. Hur skiljer sig dokumentationskraven inom internprissättning från de inom tullvärde? 

6. Hur påverkar skillnaderna i dokumentationskrav företagens bevisbörda? 

7. Har skillnaderna i prissättningsmetoder i samband med fastställelse av internpriser re-

spektive tullvärde någon inverkan på dokumentationskraven? 

8. Har du stött på några metoder eller medel som tillämpas i syfte att undkomma proble-

men? Förekommer några specifika åtgärder i USA och Kina? 

9. Förekommer några skillnader i hantering av problemen mellan USA och Kina? 

 

 


