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Sammanfattning 
Företag med etablerade verksamheter i utlandet har utformat strategier för skatteplanering. Ett 

vanligt förekommande sätt för företag att undvika att bli skattskyldiga i utlandet där 

verksamheten bedrivs, är att undvika att anses ha ett ”fast driftställe” i det landet. Den 

internationella organisationen OECD har utformat ett modellavtal med syfte att rätt stat skall 

erkännas rätten till beskattning av ett företags inkomst. OECD har utformat ett projekt, BEPS-

projektet, vilket är ett förslag som vid ett eventuellt antagande kommer att revidera befintligt 

modellavtal och tillhörande kommentarer, i syfte att minska möjligheten till skatteplanering.  

 

BEPS-projektets action 7 syftar till att revidera artikel 5 i OECD:s modellavtal, genom att 

revidera modellavtalets definition av “fast driftställe”. För att fler platser i utlandet, varifrån 

företag bedriver verksamhet, skall falla inom ramen för vad begreppet ”fast driftställe” innefattar, 

skall begrepp i artikeln vidgas, undantag smalnas av och utrymme för subjektiva tolkningar ges. 

Genom att minska antalet exemplifieringar samt objektiva rekvisit i artikel 5 och dess tillhörande 

kommentarer, minskar risken för att företag skatteplanerar utifrån rekvisiten. 

 

Eftersom 2:29 IL, vilken innehåller den svenska motsvarigheten till OECD:s modellavtal artikel 

5, har utformats med bakgrund av modellavtalet, har frågan uppstått hur 2:29 IL bör anpassas vid 

den revideringen som BEPS-projektet ämnar göra av modellavtalet. Genom en analys av de 

revideringar som föreslås göras av OECD:s modellavtal artikel 5, samt av hur den interna rätten 

ser ut i förhållande till modellavtalet, ämnar vi undersöka OECD:s syfte med BEPS-projektet 

artikel 5 samt projektets påverkan på IL. 
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Förkortningar 
BEPS    Base Erosion and Profit Shifting 

Ds B    Budgetdepartementets promemoria 

HFD    Högsta Förvaltningsdomstolen 

IL     Inkomstskattelag (1999:1229) 

KL    Kommunalskattelag (1928:370) 

OECD    The Organisation for Economic Co-operation and Development 

OEEC    The Organisation for European Economic Co-operation 

PPT    The Principal Purposes Test 

Prop.    Proposition 

RÅ    Regeringsrättens årsbok 

SIL    Lag (1947:576) om statlig inkomstskatt 

SkU    Skatteutskottet 

Förtydliganden 
I denna text avses OECD:s medlemsstater i de sammanhang begrepp som ”avtalsslutande stat”, 

”stat”, ”utlandet” eller ”landet” används. 

 
Vid citat samt betoning av begrepp används citattecken. För betoning inom citat används 
kursivering, vilket även markeras med ”[vår kurs]”. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

I takt med att fler företag har börjat verka internationellt och bedriver verksamheter i flera olika 

länder, har frågan om vilket land som har rätten att rikta skatteanspråk mot företagen 

aktualiserats mer och mer. På grund av att skillnader finns i länders interna skattelagstiftningar 

och dubbelbeskattningsavtal länder emellan, kan multinationella företag utforma strategier för 

att uppnå en så förmånlig intäktsallokering som möjligt. Möjligheten till skatteplanering leder 

till att företag lyckas undgå skattskyldighet i det land där verksamheten bedrivs, vilket kan 

resultera i en lägre beskattning, eller i vissa fall, i ingen beskattning alls.1 

1.1.1 Vad är OECD? 

OECD, eller “The Organisation for Economic Co-operation and Development”, är en 

organisation som verkar för att underlätta samarbeten regeringar emellan samt motverka 

skiljaktigheter, vilka kan uppstå med anledning av skillnader i medlemsstaternas interna 

lagstiftning. OECD lämnar rekommendationer för hur de internationella standarderna bör se 

ut, bland annat genom olika modellavtal. Modellavtalet för bilaterala skatteregleringar 

rekommenderas medlemsländerna att ha som utgångspunkt när de träffar 

dubbelbeskattningsavtal med varandra, för att skapa en mer enhetlig internationell skatterätt.2 

1.1.2 Vad är BEPS-projektet? 

BEPS, det vill säga “Base erosion and profit shifting” är ett internationellt projekt som har tagits 

fram av OECD i syfte att motverka vanligt förekommande strategier, som företag använder sig av 

för att skatteplanera. Det huvudsakliga syftet med OECD:s modellavtal är att harmonisera den 

internationella skatterätten genom att skapa en mall för länder att använda när de ingår 

dubbelbeskattningsavtal med varandra. Dubbelbeskattningsavtal ämnar förhindra 

dubbelbeskattning när två länder riktar skatteanspråk mot ett skattesubjekt för samma inkomst, 

genom att erkänna rätt land rätten till skatteanspråk för en inkomst. BEPS-projektet har tagits 

fram i syfte att revidera OECD:s befintliga modellavtal, vilket har visats möjliggöra 

skatteplanering för företag. Projektet består av 15 actions, vilka utgör åtgärder som skall revidera 

                                                
1 http://cfoworld.idg.se/2.13965/1.602122/beps-projektet--skatteprojekt-med-konsekvenser 
2 http://www.oecd.org/about/ 
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modellavtalet med det gemensamma målet att skapa transparens och öppenhet. Projektet har ännu 

inte antagits av medlemsstaterna, varför projektets actions ännu bara är förslag till revideringar.3 

1.1.3 Vad är action 7 i BEPS-projektet? 

Action 7 är en åtgärd som tar sikte på att revidera och utvidga definitionen av begreppet “fast 

driftställe” i OECD:s modellavtal. I artikel 5 i modellavtalet definieras “fast driftställe” genom 

7 punkter som innehåller rekvisit, vilka avgör huruvida en plats skall anses vara ett “fast 

driftställe” eller ej. Ett utländskt företag blir skattskyldigt i en annan stat i de fall företaget har 

ett “fast driftställe” i staten. Som definitionen av “fast driftställe” i artikel 5 ser ut idag, ges 

utländska företag möjlighet att tillämpa de undantag från “fast driftställe” som fastställs i artikel 

5 och företaget åtnjuter därmed en lägre beskattning, eller i vissa fall dubbel skattefrihet. 

1.1.4 Hur ser definitionen av “fast driftställe” ut i Sverige? 

Definitionen av “fast driftställe” i svensk rätt återfinns i 2:29 IL. Den interna regleringen är 

uppbyggd likt den som OECD har arbetat fram i modellavtalet. Även de kommentarer som 

OECD har arbetat fram som komplement till artiklarna i modellavtalet har legat till grund för 

gällande intern rätt.4 Varken modellavtalet eller avtalets tillhörande kommentarer är juridiskt 

bindande för OECD:s medlemsländer, utan det är endast ett avtal som länderna förväntas att 

tillämpa.5 

1.2 Problemformulering 

Uppfyller OECD syftet med BEPS-projektet action 7, genom de revideringar som föreslås till 

artikel 5 med tillhörande kommentarer? Hur bör den svenska definitionen av “fast driftställe” i 

2:29 IL revideras, alternativt tolkningen av definitionen förändras, för att överensstämma med 

syftet som OECD har med BEPS-projektet action 7? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida OECD, genom föreslagna revideringar uppfyller 

sitt syfte med BEPS-projektet action 7. Syftet är även att kunna analysera vilken påverkan 
                                                
3 http://cfoworld.idg.se/2.13965/1.602122/beps-projektet--skatteprojekt-med-konsekvenser 
4 Prop. 1986/87:30 s. 42. 
5 http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000115071/8.pdf;  
Sandström, Carl Olof, ”Svenska dubbelbeskattningsavtal” s. 11 
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BEPS-projektet skulle få på hur definitionen av “fast driftställe” enligt svensk rätt skall tolkas, 

samt vilka revideringar som krävs av 2:29 IL för att den interna rätten skall överensstämma med 

modellavtalet.  

1.4 Avgränsningar 

För att kunna utreda förhållandet mellan definitionen av “fast driftställe” i 2:29 IL och 

definitionen i OECD:s modellavtal som BEPS-projektets action 7 syftar till att förändra, skall vi 

begränsa oss till att undersöka definitionen av “fast driftställe” i modellavtalet och tillhörande 

kommentarer, och se hur definitionen kan komma att förändras. En presentation av hela artikel 5 

kommer att göras, för att ge en förståelse av vad “fast driftställe” innefattar. I vår granskning av 

BEPS-projektets påverkan på modellavtalet, kommer vi att vara tvungna att göra avvägningar av 

förändringarnas faktiska påverkan på avtalet och enbart presentera revideringar som torde 

förändra dagens modellavtal. Ingen närmre analys kommer att göras av artikel 5(1), 5(2) samt 

5(7), vilka inte skall revideras enligt BEPS-projektet.  

 

Vi kommer inte att studera hur en implementeringsprocess av BEPS-projektet skulle se ut i 

Sverige eller i något annat land, utan ser enbart till vilken revidering som kan behöva göras av 

2:29 IL för att överensstämma med ett reviderat modellavtal.  

 

Vi kommer att beröra dubbelbeskattningsavtalsrätt för att vi anser att det krävs för en vidare 

förståelse av den internationella skatterätten. Vi kommer att presentera 

dubbelbeskattningsavtalsrättsliga tolkningsprinciper, eftersom dessa beaktas vid tolkning av IL. 

Fokus kommer dock att ligga på jämförelser av 2:29 IL och modellavtalet, och således inte på 

av Sveriges ingångna dubbelbeskattningsavtal.  

 

Vi kommer inte att analysera vilka konsekvenser ett antagande av BEPS-projektet kan komma 

att medföra för enskilda företag, utan avgränsa oss till att analysera hur en förändring i OECD:s 

modellavtal kan kräva en förändrad tolkning och definition av “fast driftställe” enligt 2:29 IL.  
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1.5 Metod och material 

Vid vår utredning av förhållandet mellan definitionen av “fast driftställe” enligt OECD:s 

modellavtal och definitionen i 2:29 IL kommer vi att tillämpa en rättsdogmatisk tolkning, 

genom att analysera juridiska källor. Vi kommer att använda oss åt en komparativ 

tolkningsmetod, eftersom jämförelser kommer att göras mellan svensk rätt och OECD:s 

modellavtal. Vi kommer även att göra en jämförelse mellan hur den svenska definitionen av 

“fast driftställe” tolkas idag samt hur definitionen skall tolkas utifrån scenariot att BEPS-

projektet antas, och därmed att modellavtalet revideras. 

  

Vi kommer, förutom att granska den svenska definitionen i 2:29 IL, OECD:s modellavtal artikel 

5 med tillhörande kommentarer och BEPS-projektet action 7, även att undersöka bakgrunden till 

dessa rättskällor. För förståelse av 2:29 IL kommer vi att undersöka förarbeten till lagen samt 

studera praxis som har legat till grund för hur tolkning av 2:29 IL skall göras. Vi att lägga stor 

vikt vid de kommentarer som OECD har utformat som komplement till modellavtalet, för att ge 

ytterligare förståelse av modellavtalets artiklar. Vi kommer även att undersöka vilken innebörd 

kommentarerna har vid en tolkning av 2:29 IL. För att få en grundläggande kunskap om 

definitionen av “fast driftställe” i svensk rätt, om dubbelskattningsavtal samt om OECD:s 

modellavtal, kommer vi att läsa litteratur på området samt använda oss av relevanta elektroniska 

källor, så som OECD:s egen hemsida. Syftet med att läsa litteratur i ämnet är endast att skapa en 

förståelse av den internationella samt nationella skatterätten. För att uppnå vårt syfte med 

uppsatsen, ligger dock fokus på granskning av lagtext, avtalstext samt BEPS-projektet action 7, 

varför litteraturlistan inte kommer att vara omfattande.  

1.6 Disposition 

I kapitel två presenteras dubbelbeskattningsavtalsrätten för att ge förståelse av hur den 

internationella skatterätten samt dubbelbeskattningsavtal är uppbyggda. I detta kapitel redogörs 

för grundläggande skatterättsliga principer, vilka är avgörande för vilken stat som har rätten att 

behålla sitt skatteanspråk mot ett skattesubjekt. 
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I kapital tre presenteras organisationen OECD, och gällande modellavtal, i vilket definitionen av 

”fast driftställe” i artikel 5 återfinns. Vi kommer i kapitel tre att ge en presentation av de sju 

underpunkterna till artikel 5. 

 

I kapitel fyra kommer BEPS-projektet att introduceras, genom att inledningsvis ge en förklaring 

av projektets bakgrund och syfte. Förändringen av artikel 5 och dess tillhörande kommentarer 

redogörs för, samtidigt som löpande analys görs av förändringen av artikeln samt av huruvida 

OECD uppfyller syftet med BEPS-projektet action 7 genom föreslagna revideringar. Analysen 

kommer sedan att användas i vår slutsats i kapitel sju. 

 

I kapitel fem redogörs för bakgrunden till inkomstskattelagen och dess tillämpning idag, eftersom 

den interna definitionen av “fast driftställe” bygger på modellavtalets definition av samma 

begrepp.  

 

I kapitel sex granskas olika tolkningsprinciper och hur OECD:s modellavtal tillämpas i praktiken 

för tolkning av 2:29 IL. Hänsyn tas även till tolkning av dubbelbeskattningsavtal. Vi vill genom 

detta kapitel ge en bild av förhållandet mellan modellavtalet och den interna rätten.  

 

I kapitel sju skall en slutsats presenteras genom en sammanfattad analys av vad som löpande har 

diskuterats i uppsatsen.  
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2. Dubbelbeskattningsavtal 

2.1 Bakgrund till dubbelbeskattningsavtal 

Det allra första dubbelbeskattningsavtalet som Sverige ingick var år 1928 med det Tyska riket 

som avtalspart. Avtalets inledande lydelse var: “Avtal mellan Konungariket Sverige och Tyska 

riket angående utjämnande av den in- och utländska beskattningen, särskilt med undvikande av 

dubbelbeskattning, såvitt angår direkta skatter.”6 Som framgår av det första avtalets lydelse var 

dubbelbeskattningsavtalens primära syfte redan år 1928 att undanröja att skattesubjekt blir 

dubbelt skattskyldiga genom att två olika stater kan rikta skatteanspråk mot skattesubjektet.  

 

Idag har dubbelbeskattningsavtalen även syftet att förhindra skatteplanering. Det är idag 

möjligt för företag att, genom att strategiskt utnyttja dubbelbeskattningsavtalen, få en lägre 

skatt genom att lyckas behålla skatteanspråket från landet med den lägsta skatten, och undvika 

skatteanspråket från det andra landet. Syftet med dubbelbeskattningsavtal är även att förhindra 

att företag lyckas åtnjuta så kallad ”dubbel skattefrihet”, vilket ges en förklaring av nedan i 

kapitel 2.2.2.7 

2.2. Dubbelbeskattningsavtalets funktion  

2.2.1 Avtalets uppbyggnad 

Den internationella skatterätten är uppbyggd av den interna internationella skatterätten samt av 

dubbelbeskattningsavtalsrätten. För att förstå hur dubbelbeskattningsavtal fungerar bör avtalens 

grundläggande funktion förklaras, vilket kan göras genom att förtydliga att 

dubbelbeskattningsavtal är “ett avtal mellan två eller flera stater genom vilket de avstår från en 

del av de skatteanspråk som de har enligt sina interna skatteförfattningar.”8 Denna definition är 

viktig att förstå för att inse att ett dubbelbeskattningsavtal aldrig kan berättiga ett land ett 

skatteanspråk, som landet inte redan har genom sin interna lagstiftning. En central princip för 

dubbelbeskattningsavtalsrätten är därmed “[e]tt dubbelbeskattningsavtal kan endast begränsa, 

                                                
6 https://www.skatteverket.se/download/18.3f4496fd14864cc5ac9cf58/1418913620973/skatter-i-sverige-
skattestatistisk-arsbok-skv152-utgava17.pdf 
7 http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000115071/8.pdf 
8 Lindencrona, Gustaf. ”Dubbelbeskattningsavtalsrätt” s. 11 med hänvisning till fotnot “Stefan Ersson. 
Dubbelbeskattningsavtalen - en inledning. SN 1987:11 s. 496” 
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aldrig utvidga den rätt att beskatta som tillkommer en stat enligt dess interna internationella 

skatterätt”.9 

 

För att ett dubbelbeskattningsavtal skall bli gällande i Sverige skall det föregås av en vanlig 

lagstiftningsprocess.10 Även ändringar i dubbelbeskattningsavtal måste införlivas i svensk lag 

för att bli gällande rätt, och en ändring i avtalet föranleder således inte en ändring i den interna 

rätten per automatik.11 

2.2.2 Begreppet “dubbel skattefrihet” 

I vissa fall kan situationer uppstå när ett land, vilket dubbelbeskattningsavtalet tillerkänner rätten 

till beskattning, inte kan nyttja sin rätt med anledning av att landet inte ges rätten enligt de interna 

regleringarna. Eftersom dubbelbeskattningsavtal endast kan erkänna ett land rättigheten till 

beskattning, tillåts inte heller det andra landet att rikta skatteanspråk mot skattesubjektet, vilket 

lyckas åtnjuta dubbel skattefrihet. ”Dubbel skattefrihet” är ett begrepp som föranleder att ett 

skattesubjekt undgår skattskyldighet från båda länderna, vilket inte bör vara möjligt i 

dubbelbeskattningsavtalsrättsligt hänseende. För att förhindra ”dubbel skattefrihet” kan länderna, 

förutom att ändra i den interna rätten, även införa en föreskrift i dubbelbeskattningsavtalet om att 

rätten till skatteanspråk övergår till det andra landet om det första inte kan nyttja sin rätt till 

beskattning.12  

2.2.3 Huvudprinciperna för skattefördelning 

I dubbelbeskattningsavtalen finns viktiga principer att beakta vid avgörandet av vilket av 

länderna som får behålla sitt skatteanspråk mot den skattskyldige. De olika principerna kan 

ibland komma att konkurrera med varandra. Den första principen är den så kallade 

hemvistprincipen, även kallad bosättningsstatsprincipen och domicilprincipen. Denna princip 

innebär att den stat där skattesubjektet är bosatt har rätten till beskattning, oavsett var 

skattesubjektets inkomster härrör från. En andra princip är den så kallade källstatsprincipen, även 

kallad territorialitetsprincipen, vilken innebär att den stat som skattesubjektets inkomster härrör 

från har rätt att beskatta personen, oavsett var den skattskyldige har sin hemvist. En tredje 
                                                
9 Lindencrona, Gustaf, ”Dubbelbeskattningsavtalsrätt” s. 24 
10 Lindencrona, Gustaf, ”Dubbelbeskattningsavtalsrätt” s. 13 
11 Lindencrona, Gustaf, ”Dubbelbeskattningsavtalsrätt” s. 19 
12 Lindencrona, Gustaf, ”Dubbelbeskattningsavtalsrätt” s. 24 
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princip, den så kallade medborgarskapsprincipen eller nationalitetsprincipen, innebär att den stat 

där skattesubjektet är medborgare har rätten att beskatta personen, oavsett var personen är bosatt 

eller var ifrån personens inkomst härrör. Den sistnämnda principen är mer ovanlig och tillämpas 

inte i Sverige.13 

 

Dubbelbeskattningsavtalen ämnar fördela rätten till beskattning mellan de olika konkurrerande 

principerna genom sina materiella bestämmelser. De två länderna som utgör avtalsparter skall i 

aktuellt dubbelbeskattningsavtal reglera vilken av principerna, och därmed vilken av staterna, 

som får ge vika för den andra och därmed förlora sin rätt till beskattning. 

2.3 Tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet 

När länders rätt till beskattning av ett skattesubjekt skall bestämmas enligt ett 

dubbelbeskattningsavtal, bedöms först vilket land som utgör skattesubjektets hemviststat. 

Hemviststaten bestäms genom tillämpning av artikeln i dubbelbeskattningsavtalen som baseras 

på artikel 4 i OECD:s modellavtal. Viktigt att förtydliga är att endast ett land kan anses vara en 

skattskyldiges hemviststat.14  Därefter bedöms vilket land som är källstat till skattesubjektets 

inkomst. Huruvida den sistnämnda staten får behålla sitt skatteanspråk mot den skattskyldige 

enligt dubbelbeskattningsavtalet, avgörs av fördelningsartiklarna som är baserade på artikel 6–21 

i OECD:s modellavtal.15 Om det både finns en hemviststat och en källstat som riktar 

skatteanspråk mot skattesubjektet för en inkomst, skall avtalad princip i gällande 

dubbelbeskattningsavtal avgöra vilken stat som får behålla sitt skatteanspråk, det vill säga var 

skattesubjektet skall beskattas.  

  

                                                
13 Lindencrona, Gustaf, ”Dubbelbeskattningsavtalsrätt” s. 29;  
RSV 352 utgåva 6 ”Handledning för internationell beskattning” s. 23-24; 
http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000115047/1113237431781 - 2016-04-13 
14 Sandström, Carl Olof ”Svenska dubbelbeskattningsavtal” s. 12 
15 Lindencrona, Gustaf ”Dubbelbeskattningsavtalsrätt” s. 48-55. 
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3. OECD 

3.1 Bakgrund till OECD 

År 1948 skapades organisationen OEEC, “The Organisation for European Economic Co-

operation”, vilken hade som uppgift att främja den ekonomiska utvecklingen och stabilisera 

Europas ekonomi.16 Genom ombildning av organisationen OEEC bildades organisationen OECD, 

“The Organisation for Economic Co-operation and Development”, år 1960. För närvarande är 34 

länder världen över medlemmar i organisationen.17 OECD har även ett samarbete med ett 70-tal 

icke-medlemsländer, vilka följer OECD:s rekommendationer.18 

3.2 OECD:s Funktion  

OECD:s främsta mål är att organisationens medlemsländer skall utbyta erfarenheter och genom 

gemensamma analyser, identifiera problem och lösa dessa, med hjälp av riktlinjer föreslagna av 

medlemsländerna. Samarbetet äger rum mellan regeringarna i medlemsländerna och stort fokus 

ligger på utvecklingen av marknadsekonomi, struktur- och handelspolitik.19 OECD:s målsättning 

är att ”stimulera till långsiktig ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt en vidgad 

världshandel”.20 Diskussioner mellan medlemsländerna ligger till grund för OECD:s arbete och 

arbetet publiceras oftast i form av rapporter och publikationer.21 

 

Vid OECD:s huvudsäte har alla medlemsländer en permanent delegation som har i uppgift att 

bevaka OECD:s arbete, samt att föra sitt hemlands talan. Rådet är det högst beslutande organet i 

OECD och det organ som övervakar organisationens arbete. OECD har cirka 200 kommittéer och 

arbetsgrupper, specialiserade på olika ämnesområden, varav ett av ämnesområdena är skatt. 

Skattekommittén består av fyra olika arbetsgrupper, varav en har som arbetsuppgift att se över 

OECD:s modellavtal, samt tillhörande kommentarer, för att revidering skall kunna göras vid 

behov.22 

                                                
16 http://www.riksbank.se/sv/Riksbanken/Internationellt-arbete/OECD/ 
17 http://www.oecd.org/about/history/ 
18 http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/OECD/Sverige--OECD/Sverige-och-OECD/ 
19 http://www.riksbank.se/sv/Riksbanken/Internationellt-arbete/OECD/ 
20 http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000115071/8.pdf 
21 http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/OECD/Sverige--OECD/Sverige-och-OECD/ 
22 http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/OECD/Sverige--OECD/Om-OECD/OECDs- 
uppbyggnad/ 
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3.3 Modellavtalet 

3.3.1 Bakgrund till modellavtalet 

OECD:s modellavtal, “Model tax convention on income on capital” är ett avtal som OECD:s 

medlemsländer frivilligt kan välja att tillämpa, det vill säga att avtalet inte är juridiskt bindande. 

Idag väljer dock flera av medlemsländerna att tillämpa avtalets artiklar och således har OECD:s 

modellavtal i praktiken fått en väldigt stor betydelse. Medlemsländerna tillämpar ofta 

modellavtalet när de ingår dubbelbeskattningsavtal, varför de olika ländernas 

dubbelbeskattningsavtal i stor utsträckning har kommit att bli mer enhetliga.23 Vidare har OECD 

utarbetat tillhörande kommentarer till modellavtalets artiklar. Kommentarerna har till syfte att 

förtydliga artiklarnas innehåll samt att diskutera problem som uppstår genom artiklarna. När två 

länder har ingått ett dubbelbeskattningsavtal som är förenligt med modellavtalet kan, med hjälp 

av kommentarerna, vägledning ges om hur dubbelbeskattningsavtalet skall tolkas.24 

3.3.2 Syfte med modellavtalet 

Med hjälp av ett dubbelbeskattningsavtal två länder emellan kan säkerställas att rätt land erkänns 

rätten till beskattning av en inkomst, samt att internationell dubbelbeskattning undanröjs. Tanken 

är att länder skall använda sig av modellavtalet som modell, både avtalet och dess kommentarer, 

när länderna ingår nya bilaterala avtal eller vid revidering av befintliga skatteavtal. OECD verkar 

för en harmoniserad internationell skatterätt, vilken genom modellavtalet regleras, utan att 

förhindra den internationalisering som sker av verksamheter. Tanken med att förhindra 

dubbelbeskattning är att främja den fria konkurrensen och internationaliseringen för att företag 

inte skall bli dubbelt skattskyldiga på grund av sina gränsöverskridande verksamheter.25 

3.3.3 Modellavtalet artikel 5  

Artikel 7 i modellavtalet innehåller bestämmelser om beskattning av inkomst av rörelse. 

Begreppet “fast driftställe” är centralt i artikeln och är en förutsättning för att en stat skall anses 

vara källstat till rörelsens inkomst, och därmed vara behörig att rikta skatteanspråk mot den 

                                                
23 Lindencrona,Gustaf, ”Dubbelbeskattningsavtalsrätt” s.41 
24 http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000115071/8.pdf 
25 Francke, Jan och Skurnik, Hillel, ”Modell för skatteavtal, beträffande inkomst och förmögenhet” s.7; 
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/internationellainkomster/dubbelbeskattningavrakning/u
n danrojandeavdubbelbeskattning.4.69ef368911e1304a625800011554.html 
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skattskyldige. För att förstå artikel 7 återfinns i artikel 5 i modellavtalet, en definition av 

begreppet “fast driftställe”, och i kommentarerna förklaras hur bestämmelsen skall tillämpas.26 

Begreppet “fast driftställe” används för att bestämma om en stat har rätt att beskatta en inkomst 

som har uppkommit genom ett utländskt företags verksamhet inom staten enligt artikel 7. För att 

definitionen av “fast driftställe” skall anses vara uppfylld, behövs hänsyn tas till villkoren att 

platsen för affärsverksamheten är “stadigvarande” och att verksamheten skall bedrivas från den 

“stadigvarande platsen för affärsverksamheten”.27 Ett “fast driftställe” föreligger även om 

företag bedriver sin verksamhet genom en ”beroende representant” i utlandet, och inget krav 

ställs då på att verksamheten bedrivs från en “stadigvarande plats för affärsverksamhet”. 

 

Enlig huvudregeln i modellavtalet artikel 5(1) stadgas att det skall vara “en plats för 

affärsverksamhet” som är “stadigvarande”, varifrån verksamheten “helt eller delvis bedrivs”. För 

att uppfylla kravet på att verksamheten är “stadigvarande” krävs en viss varaktighet. För att 

avgöra huruvida verksamheten är att anse som “stadigvarande” brukar bedömning göras av 

huruvida kärnverksamheten har bedrivits från platsen under en längre tid än 6 månader, och i 

dessa fall anses platsen för verksamheten utgöra ett “fast driftställe”. Företag kan uppfylla 

artikeln 5(1):s rekvisit om “stadigvarande”, även i de fall verksamheten inte är varaktig, om 

företaget har upprättats i tillfälligt syfte till följd av företagets karaktär. För att uppfylla rekvisitet 

“plats” krävs inte att företaget äger platsen, utan rekvisitet är uppfyllt om företag hyr eller på 

annat sätt förfogar över platsen. För att avgöra om en plats föreligger, skall ses till om 

affärsverksamhet har bedrivits från platsen, och i sådant fall föreligger ett “fast driftställe”.  

 

I artikel 5(2) radas upp exempel på vilka platser som kan utgöra ett “fast driftställe” och punkten 

kallas för den “positiva listan”.28 Platser som räknas upp är “plats för företagsledning, filial, 

kontor, fabrik, verkstad och gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av 

naturtillgångar”. Alla olika typer av platser som räknas upp i artikeln bör ses med bakgrund av 

artikel 5(1), eftersom det är en förutsättning att rekvisiten i artikel 5(1) är uppfyllda vid 

avgörande av huruvida det föreligger ett “fast driftställe” eller ej.  

 

                                                
26 Sandström, Carl Olof ”Svenska dubbelbeskattningsavtal” s.34. 
27 Francke, Jan och Skurnik, Hillel, ”Modell för skatteavtal, beträffande inkomst och förmögenhet” s.80-81 
28 Proposition 1986/87:30 s. 42. 
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Artikel 5(3) behandlar plats för “byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamheter”. 

Avgörande för om dessa platser är “fasta driftställen” är tidsrymden för verksamheten. I artikel 

5(1) anses en verksamhet “stadigvarande” om den har bedrivits en längre tid än 6 månader. Sex-

månaders-regeln används inte i artikel 5(3), utan istället avgörs huruvida platsen för 

entreprenadverksamheter utgör “fasta driftställen” om avtalet för verksamheten sträcker sig 12 

månader eller en längre. Har avtal slutits om verksamhet, och avtalet omfattar en kortare 

tidsperiod än 12 månader, kan platsen för verksamheten inte utgöra ett “fast driftställe”.  

 

I artikel 5(4) återfinns den ”negativa listan”, i vilken räknas upp exempel på platser som inte 

utgör “fasta driftställen”.29 Platser som innefattas av undantagsartikeln är lager som innehas för 

lagring, utställning och utlämnande av företagets varor, samt lager som innehas för förädling eller 

bearbetning av varor, samt plats för inköp av varor eller inhämtande av information. Övriga 

platser som är av “förberedande eller biträdande karaktär” undantas också samt en plats där en 

kombination av dessa verksamheter bedrivs om verksamheten är av “förberedande eller 

biträdande karaktär”. 

 

Artikel 5(5) behandlar situationer när ett företag använder sig av en “beroende representant”, 

vilken inte är att se som en “plats för stadigvarande affärsverksamhet” men ändå utgör ett “fast 

driftställe”. Ett “fast driftställe” uppkommer enligt denna artikel när en företagsrepresentant 

sluter avtal med hjälp av ”fullmakt” i företagets namn. En företagsrepresentant skall ha en viss 

beroendeställning till uppdragsgivaren, det vill säga att representanten skall ha skyldigheter mot 

uppdragsgivaren, samt att sistnämnda person skall bära risken för verksamheten. Artikel 5(5) är 

inte tillämplig om representanten är att se som “oberoende representant” enligt artikel 5(6) eller 

om aktiviteten som representanten vidtar undantas från “fast driftställe” enligt artikel 5(4).  

 

Artikel 5(6) är en undantagsartikel som behandlar en “oberoende representant”. Ett företag kan 

inte inneha ett “fast driftställe” i utlandet om de saknar “stadigvarande plats för 

affärsverksamhet” om en “oberoende representant”, mäklare eller kommissionär utför en aktivitet 

för företaget. För att en representant skall anses vara oberoende skall han eller hon vara rättsligt 

och ekonomiskt oberoende mot företaget. Vidare måste också representanten bedriva sin 

                                                
29 Lindencrona, Gustaf ”Dubbelbeskattningsavtalsrätt” s. 58 
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sedvanliga verksamhet, när han eller hon utför aktiviteten för företaget. Vid avgörande av 

huruvida representanten är att se som oberoende eller ej, skall även ses till vem som bär 

företagsrisken. Till skillnad från artikel 5(5), enligt vilken det krävs att företaget skall bära 

företagsrisken för att representanten skall ses som beroende, skall enligt artikel 5(6) 

representanten bära företagsrisken för att han eller hon skall anses vara oberoende.  

Artikel 5(7) behandlar förhållandet mellan moder- och dotterbolag. Enbart det faktum att ett 

företag har ett dotterbolag i utlandet, medför inte för moderbolaget ett “fast driftställe”, eftersom 

dotterbolaget är ett självständigt rättssubjekt vad gäller beskattning. För att dotterbolaget skall 

medföra ett “fast driftställe” för moderbolaget, krävs det att rekvisiten enligt artikel 5(5) är 

uppfyllda, det vill säga att dotterbolaget är att se som en “beroende representant”, vilket 

dotterbolaget är om det regelbundet ingår avtal i moderbolagets namn med hjälp av fullmakt.30 

  

                                                
30 OECD: "Model Tax Convention on Income and on Capital 2014” 
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4. BEPS-projektet 

4.1 Bakgrund till BEPS-projektet 

“The Base Erosion and Profit Shifting project”, BEPS-projektet, är ett projekt som har tagits 

fram, eftersom en märkbart ökad skatteplanering hos företag har uppmärksammats.31 OECD har i 

sitt arbete haft politiskt stöd från G20-länderna, vilka utgör en grupp bestående av finansministrar 

och centralbankschefer från 20 stora ekonomier i världen som samarbetar kring den 

internationella finansmarknaden.32  

 

OECD motiverar projektet med att de nationella skattesystemen behöver utvecklas och 

harmoniseras med varandra. Behovet har uppstått genom att nationella skatteregleringarna inte 

har utvecklats i samma takt som handeln har globaliserats, vilket innebär större möjligheter till 

strategisk skatteplanering, främst för stora företag. Idag är beräknat att multinationella företag, 

genom sin skatteplanering, årligen orsakar en inkomstförlust på mellan 100 – 240 miljarder USD 

för den internationella skattemarknaden. 33  

4.2 Syfte med BEPS-projektet 

BEPS-projektet har tagits fram i syfte att öka den transparens och öppenhet som det 

internationella skattesystemet kräver, för att förhindra företags möjligheter till skatteplanering. 

Genom det stora engagemanget, samt det omfattande arbete som har lagts ner på BEPS-projektet, 

skall projektet säkerställa att inkomster beskattas där de har uppkommit, det vill säga att rätt land 

skall erkännas rätten att vara källstat för inkomsten. I OECD:s motivering till projektet framhålls 

att beskattning i rätt stat särskilt är viktigt för utvecklingsländer, för vilka en utebliven rätt till 

beskattning kan vara förödande, eftersom länderna är så beroende av sina skatteintäkter.34 Arbetet 

med BEPS-projektet har endast pågått under två års tid, varför medlemsländerna förväntas hjälpa 

till i arbetet och i enlighet med projektet implementera bestämmelserna i de interna 

regleringarna.35 

                                                
31 http://www.oecd.org/ctp/beps-about.htm 
32 http://www.globalis.se/Organisationer/G20 
33 http://www.oecd.org/ctp/beps-about.htm 
34 http://www.oecd.org/ctp/beps-about.htm 
35 http://www.oecd.org/tax/background-brief-inclusive-framework-for-beps-implementation.pdf s.2 
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4.3 BEPS-projektets action 7 

4.3.1 Bakgrund till BEPS-projektets action 7 

I artikel 5 i OECD:s modellavtal ges en definition av begreppet “fast driftställe”. Definitionen ges 

av den anledning att ett företag, som anses bedriva rörelse från ett “fast driftställe” i ett annat land 

även blir skattskyldigt i det landet. Landet har således blivit källstat till företagets inkomst, och 

ges rätten att behålla sitt skatteanspråk för den inkomst som anses ha uppstått genom det “fasta 

driftstället”. Den idag gällande definitionen av “fast driftställe” som ges i modellavtalet har visats 

möjliggöra att företag undgår beskattning i källstaten. Genom att OECD har lyckats adressera 

många ofta återkommande sätt för företag att kringgå att definiera platsen för sina verksamheter 

som “fast driftställe”, har BEPS-projektet kunnat ta sikte på företagens strategier. Strategierna 

som företag ofta använder sig av går ut på att lyckas falla utanför vad artikel 5(3) och 5(5) 

innefattar, alternativt lyckas uppfylla någon av de undantag som ställs upp i artikel 5(4) och 

5(6).36  

4.3.2 Artikel 5(3) 

4.3.2.1 Förändring av artikel 5(3) 

I artikel 5(3) återfinns bestämmelsen för när plats för entreprenadverksamhet anses utgöra ett 

“fast driftställe”. Rekvisitet som finns idag, och som action 7 i BEPS-projektet tar sikte på, är 

tidsfristen på 12 månader som avtalet för verksamheten inte får överstiga för att platsen skall 

undantas från att utgöra ett “fast driftställe”. Problemet som artikel 5(3) har föranlett handlar om 

att det idag förekommer att företag delar upp sina kontrakt på flera perioder. Kontrakt som var för 

sig understiger tolv månader innefattas inte av artikel 5(3) och därmed undgår företagen att bli 

skattskyldiga i landet där inkomsten har sin källa. Vad BEPS-projektet tar sikte på att 

åstadkomma med revideringen förtydligas i kommentarerna till artikel 5(3), och är att ett 

entreprenadprojekt framöver skall ses som en enhet, oavsett hur många kontrakt eller olika 

företag som finns kopplade till projektet. Vid en bedömning av huruvida ett projekt har pågått i 

mer än tolv månader, skall hänsyn tas till alla aktiviteter som är utförda på samma 

entreprenadprojekt. Bedömning skall göras av huruvida flera avtal föreligger mellan företaget 

                                                
36 www.oecd.org/ctp/beps-frequentlyaskedquestions.htm 
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och beställaren, eller mellan nära anknutna företag och beställaren. Om flera perioder har 

fastställts i flera kontrakt, knutna till samma projekt, skall perioderna läggas ihop. 

 

Ytterligare tillägg föreslås till kommentarerna till punkt (3) i form av regeln “The Principal 

Purposes Test rule” förkortad PPT, vilken återfinns i BEPS-projektet action 6, genom vilken 

modellavtalet skall revideras för att förhindra avtalsmissbruk.37 Avtalsmissbruk på grund av 

artikel 5(3) är med andra ord adresserat genom två actions, både i syfte att förhindra att företag 

genom kontaktsuppdelning undgår att vara ett ”fast driftställe”, men även i ett generellt 

sammanhang genom PPT-regeln. 

4.3.2.2 Förändring av kommentarerna till artikel 5(3) 

Till artikel 5(3) finns kommentarerna 16–20. Förändringen som föreslås i kommentarerna till 

artikeln är i kommentar 18, vilken enligt förslaget skall delas upp i en ny kommentar 18 med två 

underpunkter. PPT-regeln skall göras tillägg om i kommentarerna genom att bestämma metoder 

som stater skall tillämpa för att förhindra den skatteplanering som dagens regler möjliggör. PPT-

regeln har, som ovan nämnt, utarbetats genom action 6, vilken föreslår generella metoder för att 

förhindra missbruk av artikel 5(3). Det föreslås i kommentarerna till artikel 5(3) att stater som 

inte införlivar de generella reglerna i sina dubbelbeskattningsavtal, enligt förslaget i action 6, 

ändå skall införliva särskilda bestämmelser enligt vad action 7 förslår, för att minimera risken att 

tolvmånaders-regeln missbrukas. Kommentarerna som action 7 presenterar har syftet att fastställa 

huruvida tolvmånaders-regeln i artikel 5(3) har överskridits eller ej och skall innehålla exempel 

över hur verksamhetens tidsrymd skall fastställas, samt vilka verksamheter som innefattas av 

artikel 5(3). Den tidsperiod, under vilken ett nära anslutet företag har utfört aktiviteter anslutna 

till det förstnämnda företagets verksamhet, skall räknas in i tidsrymden för verksamheten.  

 

De föreslagna kommentarerna enligt action 7 till artikel 5(3) exemplifierar när en verksamhet är 

att se som nära ansluten till en annan verksamhet, för att bestämma huruvida tidsrymden för deras 

verksamheter skall räknas samman eller ej. Anta att ett företag har flera avtal för sina olika 

verksamheter med en och samma avtalspart. För att avgöra om företaget har delat upp sina avtal i 

syfte att skatteplanera, skall olika omständigheter beaktas beroende på situationen. Hänsyn kan 
                                                
37 BEPS-projektet action 7: http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/preventing-the-artificial-avoidance-of-permanent-
establishment-status-action-7-2015-final-report_9789264241220-en 
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bland annat tas till huruvida samma person var behörig att ingå avtal för de olika verksamheterna, 

huruvida det är rimligt att ytterligare avtal kommer att träffas mellan parterna efter avtalets slut, 

samt huruvida det är rimligt att separata avtal har träffats med avtalsparten, istället för att ett enda 

avtal skulle ha träffats. I kommentarerna benämns ovan nämnda omständigheter som exempel på 

vad som kan vara relevant att beakta. För att bestämma om företag är nära anknutna till varandra 

och skall ha en sammanräknad tidsrymd kan hänsyn även tas till hur verksamheternas arbete 

utförs i praktiken och bedömning skall då göras av huruvida aktiviteterna som de olika avtalen 

reglerar är snarlika eller desamma, samt huruvida samma personer har utför aktiviteterna.38 

4.3.2.3 Analys av förändringarna av artikel 5(3) 

Eftersom särskilda bestämmelser har tagits fram för entreprenadverksamheter för att förhindra 

missbruk av kontraktsuppdelning, torde BEPS-projektet genom action 7 minska många 

möjligheter för företag att skatteplanera. Eftersom action 6 innehåller generella bestämmelser, 

som i sig möjligen hade kunnat vara tillräckliga för att förhindra många kontraktsuppdelningar, 

visar kommentar 18–18.2 vikten av att förhindra kontraktsuppdelningar specifikt inom 

entreprenadbranschen. Genom kommentarerna torde många företag tvingas definiera sin plats för 

verksamhet som ett “fast driftställe”. 

 

Kommentarerna ställer inte upp specifika rekvisit som skall tillämpas vid en bedömning av 

huruvida ett kontrakt anses sträcka sig över en tidsrymd på tolv månader eller ej, utan menar att 

bedömning skall göras av varje enskilt fall vid bedömning av kontraktets löptid. Krav på 

bedömning av varje enskilt fall kan i och för sig fylla det syfte som OECD ämnar uppnå med 

BEPS-projektet, genom att det inte ställs upp tydliga rekvisit som företag kan förhålla sig till och 

skatteplanera utefter. Däremot kan diskuteras vad ändringen kan medföra för konsekvenser i 

praktiken för verksamma på marknaden. Eftersom kommentarerna bestämmer att enskilda 

bedömningar skall göras, minskar den förutsebarhet som kan tyckas vara behövlig för företag för 

att de skall kunna agera globalt. Förutsebarheten är av vikt för företag när det kommer till att 

kunna fatta korrekta beslut för sin verksamhet ekonomiskt.  

 

                                                
38 BEPS-projektet action 7: http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/preventing-the-artificial-avoidance-of-permanent-
establishment-status-action-7-2015-final-report_9789264241220-en 
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Eftersom omständigheterna som skall bedömas enligt kommentarerna är formulerade som att de 

”kan” vara relevanta, öppnas möjlighet upp för att ytterligare omständigheter kan komma att 

behöva beaktas, samt att uppräknade omständigheter kan bli irrelevanta. Risk torde uppstå att 

olika medlemsstater bedömer olika omständigheter som relevanta och irrelevanta vid en 

bedömning av huruvida en kontraktsuppdelning har gjorts eller ej. Bedömningar i olika länder 

kan resultera i olika prejudikat, vilket motverkar syftet med modellavtalet, det vill säga att alla 

medlemsländer skall ha harmoniserad internationell skatterätt.  

 

Det är möjligt att ovan nämnda risker är värda att ta för att förhindra missbruk av uppdelningar av 

kontrakt och att kommentar 18–18.2 därmed är utformade i enlighet med vad BEPS-projektet 

syftar till att åstadkomma. Genom att både generella regler för att motverka missbruk stadgas i 

action 6, samt att särskilda bestämmelser finns i kommentarerna till action 7, visar BEPS-

projektet vikten av att förebygga missbruk av tolvmånaders-regeln inom entreprenadbranschen.  

4.3.3 Artikel 5(4) 

4.3.3.1 Förändring av artikel 5(4) 

Artikel 5(4) innehåller den så kallade negativa listan, det vill säga en uppräkning av vad 

definitionen av “fast driftställe” inte skall innefatta. Artikel 5(4) tar sikte på delar av en 

verksamhet som inte är att se som självständiga, utan är “fragmentation of activities” till ett 

företags huvudsakliga verksamhet. Om ett företag till exempel innehar en stadigvarande plats 

i syfte att bedriva verksamhet av “förberedande eller biträdande karaktär” till den huvudsakliga 

verksamheten, är inte platsen att se som ett “fast driftställe”. Företaget undgår därmed 

skattskyldighet i landet där platsen är belägen. Stort fokus i nya artikel 5(4) ligger på att minska 

multinationella företags möjlighet att dela upp sin verksamhet till flera mindre verksamheter, för 

att kunna hävda att dessa verksamheter har “förberedande eller biträdande karaktär” var för sig, i 

förhållande till den huvudsakliga verksamheten. 

 

Artikel 5(4) består av underpunkterna a)–f), vilka alla reglerar verksamheter som inte utgör ”fasta 

driftställen”. Enligt dagens ordalydelse krävs inte att en bedömning görs av huruvida de 

verksamheter som faller in under underpunkt a)–d) är av “förberedande eller biträdande 

karaktär”, eftersom aktiviteterna som innefattas normalt har den karaktären. Dessa aktiviteter är 
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alltså direkt undantagna från att utgöra ”fasta driftställen”. I underpunkt e), vilken är en generell 

punkt som behandlar alla aktiviteter som inte faller in under underpunkt a)–d) och underpunkt f), 

vilken behandlar kombinationer av ovan nämnda aktiviteter, stadgas däremot att bedömning skall 

göras av huruvida aktiviteterna är av ”förberedande eller biträdande karaktär”. En revidering skall 

medföra att bedömning av “förberedande eller biträdande karaktär” skall göras för alla 

underpunkter. Alla aktiviteter som underpunkterna a)–f) räknar upp måste således bedömas vara 

av “förberedande eller biträdande karaktär” för att undantaget från “fast driftställe” i artikel 5(4) 

skall bli gällande.  

 

För att ytterligare säkerställa att en sammantagen bedömning av ett företags verksamheter skall 

göras, har regeln “new anti-fragmentation rule” tagits fram och skall läggas till som en egen 

punkt 4.1 i artikel 5. Regeln skall förhindra ovan beskriven uppdelning av verksamheter genom 

att fastställa att bedömning skall göras utifrån alla verksamheter sammantaget, det vill säga 

genom en helhetsbedömning av hela företagets organisation inom samma stat.39 

4.3.3.2 Förändring av kommentarerna till artikel 5(4) 

Kommentarerna tillhörande artikel 5(4) är idag kommentar 21–30. I kommentar 21 fastställs 

generella tolkningssätt av huruvida en verksamhet är att se som av “förberedande eller biträdande 

karaktär” eller ej. I kommentaren skall tillägg göras genom action 7, för att förtydliga att 

bedömning av verksamhetens karaktär skall göras i ljuset av företagets övriga aktiviteter inom ett 

land. BEPS-projektet vill förtydliga att en “förberedande eller biträdande karaktär” hos de olika 

delarna av verksamheten var för sig inte nödvändigtvis föranleder att verksamheten i sin helhet är 

av “förberedande eller biträdande karaktär”. Krav på att en sammantagen bedömning skall göras 

minskar risken att företag kan dela upp verksamheter på flera platser, för att verksamheterna på 

så sätt anses vara av ”förberedande eller biträdande karaktär” var för sig, och därmed inte utgör 

“fasta driftställen”.  

 

I underpunkter till kommentar 21 föreslås hur begreppen “förberedande” respektive “biträdande” 

skall tolkas. Kommentarerna tar sikte på tidsaspekten, det vill säga att en “förberedande” 

verksamhet innebär en kortare tid för arbete på en specifik produkt eller tjänst. “Förberedande” 
                                                
39 BEPS-projektet action 7: http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/preventing-the-artificial-avoidance-of-permanent-
establishment-status-action-7-2015-final-report_9789264241220-en 
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innebär att själva aktiviteten inte är slutförd i sig, utan att en efterföljande aktivitet finns på en 

annan plats. En “biträdande” aktivitet har istället en stödjande karaktär till den huvudsakliga 

verksamheten, utan att egentligen vara del av den väsentliga verksamheten som kräver merparten 

av både personalstyrka och tillgångar. 

 

I kommentar 22 ges i dagsläget en kort förklaring till underpunkt a)–d). Genom en revidering, 

samt tillägg av underpunkterna 22.1-2  skall syftet med underpunkt a) förklaras. Underpunkt a) 

tar sikte på användningen av anordningar som skall fungera endast för “lagring, utställning eller 

utlämnande av företaget tillhöriga varor”. Efter en revidering av kommentarerna skall krävas, 

som ovan nämnt, att en bedömning görs av huruvida verksamheten är av “förberedande eller 

biträdande karaktär”.  

 

I kommentar 22.3 förklaras att det enligt underpunkt b) krävs att ett företag som utnyttjar ett 

varulager ägt av ett annat företag måste tillåtas använda en separat del av lagret obegränsat, för 

att ett ”fast driftställe” över huvud taget skall kunna föreligga. Om inte ett ”fast driftställe” kan 

föreligga, finns ingen anledning att tillämpa undantaget i underpunkt b), och regeln blir således 

irrelevant.  

 

I kommentar 22.4 förklaras underpunkt c), vilken är tillämplig när ett företag innehar ett lager för 

varor, vilka ett annat företag har i uppdrag att bearbeta eller förädla. Om företaget som äger lagret 

innehar en separat del av lagret för till exempel övervakning eller lagring, är platsen normalt att 

se som ett “fast driftställe”. I dessa fall blir underpunkt c) aktuell att tillämpa och en bedömning 

måste sedan göras av huruvida verksamheten är av “förberedande eller biträdande karaktär” för 

att fastställa om platsen kan undantas från att vara ett ”fast driftställe”. 

 

Kommentar 22.5–6 förtydligar underpunkt d):s funktion, det vill säga när ett företag innehar en 

plats “uteslutande för inköp av varor”, eller för “inhämtande av upplysningar för företaget”.  

Revideringen vill i kommentarerna fastställa att bedömning skall göras av huruvida verksamheten 

är av ”förberedande eller biträdande karaktär”, vilket till exempel innebär att inköpsföretag inte 

längre kan innefattas av undantaget. För inköpsföretagen kan verksamheten ”inköp av varor” inte 



 26 

anses vara av ”förberedande eller biträdande karaktär”, utan snarare deras huvudsakliga 

verksamhet, varför de inte längre uppfyller rekvisiten för att undantas från ”fast driftställe”. 

 

I kommentar 23 skall förklaras att underpunkt e) är en punkt som skall fånga in aktiviteter som 

inte kan innefattas i någon av underpunkterna a)–d), men som ändå är av “förberedande eller 

biträdande karaktär”. Kommentaren till underpunkt e) har utformats för att förklara 

underpunktens betydelse ytterligare. I dagsläget finns i kommentaren en förklaring att underpunkt 

e) syftar till att ge en generell begränsning av när ett företag skall anses inneha ett “fast 

driftställe”. Denna förklaring syftar BEPS-projektet till att ta bort. Kommentar 24 förklarar när 

underpunkt e) inte blir tillämplig, till exempel när en del av verksamheten är av ledande karaktär, 

det vill säga när ett “management office”, är belägen i utlandet. Kommentar 25-26, vilka 

innehåller exempel på när underpunkt e) är tillämplig, syftar BEPS-projektet till att ta bort helt, 

medan det i kommentar 27-30, vilka förklarar funktionen av underpunkt f), endast görs språkliga 

förändringar.  

 

Kommentar 30.1 är en ny kommentar som börjar med att förklara att vissa av OECD:s 

medlemsstater inte delar åsikten att alla aktiviteter som exemplifieras i underpunkterna i artikel 

5(4) är nödvändiga. Vissa medlemsstater anser nämligen att aktiviteterna i underpunkt a)–d) i sig 

automatiskt är av “förberedande eller biträdande karaktär”, och att bedömning därmed inte 

behövs av huruvida de är av “förberedande eller biträdande karaktär” eller ej. Förhållningssättet 

har tagits hänsyn till genom BEPS-projektet, genom att länder som har detta förhållningssätt är 

tillåtna att ändra i artikel 5(4), alternativt ta bort delar av artikeln som stadgas i underpunkt a)–d). 

 

I kommentarerna till underpunkt f), vilka utgörs av kommentar 30.2–30.4, framhålls att en plats, 

varifrån verksamheter som innefattas av övriga underpunkter kombineras, inte utgör ett “fast 

driftställe”, under förutsättning att verksamheten i sin helhet är att betrakta som “förberedande 

eller biträdande”. Vad BEPS-projektet vill förtydliga i kommentarerna är att en bedömning av 

huruvida en verksamhet är att se som “förberedande eller biträdande”, måste göras med hänsyn 

till hela organisationen i ett land och se om ett företag har försökt dela upp sin verksamhet för att 

ingen av platserna skall anses vara ett “fast driftställe”. En uppdelning av verksamheten kan 

nämligen resultera i att företag undgår skatt i det land, i vilket företaget annars hade varit att anse 
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som källstat till inkomsterna. Bedömning skall göras genom att undersöka samtliga aktiviteter 

som ett företag, eller ett till företaget närstående företag, har utfört från samma plats eller inom 

samma land. Därmed behöver beaktas huruvida någon av verksamheterna, som har utförts av ett 

företag i samma land, bedrivs från ett “fast driftställe”, eftersom det enbart krävs att en 

verksamhet bedrivs från ett “fast driftställe”, för att alla verksamheter i landet skall innefattas av 

begreppet.40 

4.3.3.3 Analys av förändringarna av artikel 5(4) 

Det kan tyckas överflödigt att kommentarerna till underpunkt a)–d) är så omfattande vad gäller 

verksamhetstyper, när det huvudsakliga rekvisitet för att innefattas av undantaget i artikel 5(4) är 

att verksamheten är av “förberedande eller biträdande karaktär”. Eftersom underpunkt e) 

innefattar alla övriga verksamhetstyper, vilka inte innefattas av underpunkt a)–d), kan tyckas att 

underpunkt e) och f) är tillräckliga för att fastställa undantagen till när ett “fast driftställe” 

föreligger. Förhållningssättet kan styrkas av att länder enligt kommentar 30.1 frivilligt kan välja 

att inte tillämpa, alternativt ändra underpunkt a)–d). Genom att sista meningen i modellavtalet 

artikel 5(4) har lagts till, krävs att en bedömning av huruvida verksamheten är av “förberedande 

eller biträdande karaktär” alltid görs, även för verksamheter som innefattas av underpunkt a)–d). 

Att kravet har lagts till i artikeln torde göra att syftet med BEPS-projektets revidering uppfylls, 

genom att verksamheter som i dagsläget är direkt undantagna genom underpunkterna a)–d) nu 

måste göras en ytterligare bedömning av. 

 

Eftersom det i projektet föreslås ta bort förklaringen av att underpunkt e) är en generell 

begränsning av när ett ”fast driftställe” föreligger, får det antas att revideringen syftar till att ge 

kommentaren en snävare innebörd. Den föreslagna revideringen torde överensstämma med 

projektet syfte, genom att minska risken för att företag kan skatteplanera genom att dela upp 

verksamheter. Det kan antas att det inte är gynnsamt att ha ett så vitt begrepp som “generell 

begränsning” som företag kan dra nytta av i sin skatteplanering.  

 

Det får antas att BEPS-projektet syftar till att ge färre konkreta exempel i kommentarerna, med 

anledning att minska risken för att företag skall kunna kringgå dessa exempel och därmed 
                                                
40 BEPS-projektet action 7: http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/preventing-the-artificial-avoidance-of-permanent-
establishment-status-action-7-2015-final-report_9789264241220-en 
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undvika att utgöra ett “fast driftställe”. Genom att specificera mindre och låta en bedömning ske 

av varje enskilt fall, tillåts en mer subjektiv bedömning av huruvida verksamheter är av 

“förberedande eller biträdande karaktär”, vilket minskar risken för missbruk av artikel 5(4).  

 

Genom tillägget av regeln “new anti-fragmentation rule” syftar BEPS-projektet till att förhindra 

alla typer av uppdelningar av ett företags verksamhetskedja på platser inom samma land. Regel 

torde bidra till att syftet med revideringarna av artikel 5(4) uppnås, och fler företag torde bli 

skattskyldiga i källstaten eftersom deras verksamheter räknas samman. Eftersom hänsyn skall tas 

till alla verksamheter inom ett land, samt närstående företags verksamheter inom samma land, 

elimineras riskerna för missbruk av artikel 5(4). Risken att företag som tidigare har kunnat 

bedriva verksamheter i utlandet utan att skatta i landet, efter en revidering inte längre vill bedriva 

den verksamheten, utgör ingen skillnad för källstaten skattemässigt, eftersom källstaten inte 

heller erkänns rätt till beskattning i dagsläget.   

4.3.4 Artikel 5(5) 

4.3.4.1 Förändringar av artikel 5(5) 

I förslaget till ny artikel 5(5) i modellavtalet skall avgöras huruvida det föreligger ett “fast 

driftställe” med förbehåll mot undantaget i artikel 5(6). Dagens artikel 5(5) förklarar att ett ”fast 

driftställe” föreligger när en person sluter avtal i företagets namn med fullmakt. Ändringen som 

BEPS-projektet önskar göra innebär att ta bort rekvisitet om att ”fullmakt” skall föreligga och 

vidga definitionen av ”beroende representant”. Tillägg skall göras om att även en person som 

representerar ett företag i en stat där personen vanligtvis sluter avtal eller har en ledande roll vid 

rutinmässiga avtalsslutanden för företaget skall anses vara ”beroende representant” och utgöra ett 

”fast driftställe”. BEPS-projektet vill även göra tillägg på två avtalstyper, vilka skall medföra att 

personen blir en ”beroende representant” oavsett om han eller hon sluter avtal i företagets namn 

eller i sitt eget. Avtalstyperna som innefattas är överlåtelse av företagets egendom, eller av 

egendom som företaget har rätt att använda, samt avtal för tillhandahållandet av företagets 

tjänster. Ett “fast driftställe” kan dock inte anses föreligga om representantens aktivitet faller in 

under undantagen i artikel 5(4).41 

                                                
41 BEPS-projektet action 7: http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/preventing-the-artificial-avoidance-of-permanent-
establishment-status-action-7-2015-final-report_9789264241220-en 
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4.3.4.2 Förändring av kommentarerna till artikel 5(5)  

Kommentarerna till artikel 5(5) utgörs av kommentar 31–35. I dagens lydelse av kommentar 31-

32 bestäms tillägget att en representant som sluter avtal åt ett företag utgör en ”beroende 

representant”, och därmed ett “fast driftställe” om representanten vanligtvis sluter avtal i landet, 

eller om han eller hon vanligtvis har en ledande roll vid rutinmässiga avtalsslutanden. I 

kommentar 32.3 stadgas att det krävs att personen som är delaktig i aktiviteten, måste vara 

delaktig i en särskild utsträckning, för att anses vara en “beroende representant”. Exempel på när 

en person anses tillräckligt delaktig är när en chef utför aktiviteter för ett företag eller när en 

anställd utför aktiviteter för en arbetsgivare. En person kan inte anses utgöra ett “fast driftställe” i 

de fall företaget, vilket personen utför uppdraget åt, inte direkt eller indirekt påverkas av 

aktiviteten. Även ett företag kan utgöra ett “fast driftställe” enligt kommentar 32.3. För 

bedömning av huruvida företaget utgör ett ”fast driftställe” skall hänsyn tas till de samlade 

insatserna som företaget har vidtagit som representant, och därigenom avgöra huruvida företaget 

utgör ett “fast driftställe” eller ej.   

 

I kommentar 32.4-5 behandlas termen “ingå avtal” och det ges exempel på hur en person kan 

anses “ingå avtal”. En person kan anses “ingå avtal” i en stat, även om kontraktet är signerat 

utanför den staten eftersom hänsyn vid bedömning av rekvisitet skall tas till huruvida 

representanten har som avsikt att regelbundet sluta avtal i landet. Om regelbundenhet är avsikten 

skall rekvisitet ”ingå avtal” anses vara uppfyllt inom landet.  

 

I kommentar 32.6–11 ges exempel på hur tillämpningen av artikel 5(5) skall gå till med hjälp av 

exemplifieringar. Kommentarerna förklarar vilka personer eller företag som kan anses ingå avtal 

för att anses vara ”beroende representanter”. Till exempel förklaras i kommentar 32.9 att “i 

företagets namn” inte begränsar tillämpningen av artikeln till de avtal som är underskrivna i 

företagets namn. Artikeln skall nämligen även vara tillämplig i särskilda fall, exempelvis när 

företagsnamnet är hemligt i det skriftliga avtalet. I kommentar 32.12 ges en förklaring till när en 

person anses utföra aktiviteter å företags vägnar respektive å sina egna vägnar. För att 

representanten skall anses agera å sina egna vägnar kan inte denne sluta avtal i företagets namn, 

till tredje man överföra egendom som företaget äger eller har rätt att använda, eller tillhandahålla 

tjänster från företaget.  
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I kommentarerna 33–35 har termen “person som använder fullmakt för att ingå avtal i företagets 

namn” förtydligats till “person som sluter avtal” samt “person som har en avgörande roll vad 

gäller rutinmässigt avtalsslutande för företaget”. Det ges även en förklaring av vilken inkomst 

som skall härledas till den ”beroende representanten” och därmed även det ”fasta driftstället”.42 

4.3.4.3 Analys av förändringarna av artikel 5(5) 

I dagsläget krävs att representanten för ett företag innehar fullmakt att sluta avtal å företagets 

vägnar i ett land för att representanten skall anses vara beroende, och för att ett “fast driftställe” 

skall föreligga. Revideringen av artikel 5(5) torde innebära att fler företag kommer att falla inom 

ramen för vad en “beroende representant” innebär, genom att företag inte längre skall tillåtas att 

regelbundet sluta avtal genom samma representant utan att fullmakt saknas. En sådan 

representant kan i dagsläget inte vara en “beroende representant”, eftersom rekvisitet om 

”fullmakt” inte uppfylls. Revideringen torde även underlätta i bevisfrågan vid en eventuell tvist 

angående huruvida en “beroende representant” finns och således även ett “fast driftställe”. Att 

bevisa att en representant är att anse som beroende, torde vara svårare om det krävs bevisning av 

att en fullmakt föreligger, eftersom fullmakten kan vara muntlig eller en typ av toleransfullmakt. 

Att istället bevisning krävs på att samma person vanligtvis sluter avtal å företagets vägnar, torde 

vara lättare att ta fram historik över. Problematiken kan istället uppstå vid definitionen av 

begreppet “vanligtvis”. Begreppet hade BEPS-projektet rimligtvis kunnat ge en definition av i 

kommentarerna, för att länder skall göra samma bedömning av huruvida en representant är att se 

som beroende eller ej, samt för att skapa förutsebarhet hos företagen. Möjligtvis är konsekvensen 

att förutsebarheten eventuellt inte kan upprätthållas ett strategiskt val vid BEPS-projektets 

utformande, eftersom förutsebarhet kan leda till ökad skatteplanering och därmed även ett ökat 

missbruk av artiklarna. 

 

I dagsläget innehåller modellavtalet artikel 5(5) ett rekvisit om att avtalet skall vara “i företagets 

namn” för att representanten skall anses vara beroende. Denna omständighet tas inte bort i 

förslaget till ny artikel 5(5), men däremot föreslås ett tillägg om ytterligare två typer av avtal, 

vilka representanten kan ingå i eget namn, och likväl anses som beroende. I de fall en 
                                                
42 BEPS-projektet action 7: http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/preventing-the-artificial-avoidance-of-permanent-
establishment-status-action-7-2015-final-report_9789264241220-en 
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representant säljer företagets egendom eller tillhandahåller tjänster från företaget, men signerar 

avtal i sitt eget namn, är representanten alltså ändå att se som beroende och utgör därmed ett “fast 

driftställe” för företaget. Det torde i dagsläget vara enkelt för en representant och ett företag att 

komma överens om att representanten skall sälja egendom eller tjänst i eget namn, så att företaget 

undviker ett “fast driftställe”. Den interna relationen mellan företaget och representanten, kan de 

avtala om i ett separat avtal. Genom förslaget på förändring av artikel 5(5) vidgas begreppet 

“beroende representant” och flera personer torde innefattas av artikeln. Således torde 

revideringarna anses uppfylla vad BEPS-projektet syftar till att uppnå med revideringen av artikel 

5(5), och risken för missbruk av artiklarna 5(5) och 5(6) borde därför minska. 

4.3.5 Artikel 5(6) 

4.3.5.1 Förändring av artikel 5(6) 

Artikel 5(6) är en undantagsregel från när ett företags utlandsetablering är att anse som ett “fast 

driftställe”. Artikeln beskriver när en “oberoende representant” agerar å företagets vägnar i sin 

egen verksamhet. BEPS-projektet syftar till att revidera punkten helt och hållet, från att vara en 

kort punkt till att delas upp i underpunkt a) och b). I dagsläget förklarar punkten att ett utländskt 

företag inte anses ha ett “fast driftställe” i utlandet om verksamheten bedrivs genom en “broker, 

general commission agent or any other agent of an independent status” genom att fortsätta sin 

vanliga verksamhet.  

 

Genom kommissionärsförhållanden kan företag idag lyckas att sälja sina produkter i en stat utan 

att ett “fast driftställe” föreligger, och därmed undgår företaget att betala skatt i den stat i vilken 

en kommissionär har sålt deras produkter. Företaget uppfyller inte villkoren för “fast driftställe”, 

eftersom undantagsartikel 5(6) är tillämplig vid användning av en kommissionär, eftersom 

personen direkt anses vara en “oberoende representant”. Eftersom kommissionären inte äger 

produkterna, vilka han eller hon säljer, blir kommissionären inte skattskyldig för vinsten från 

försäljningen, utan endast för den ersättningen han eller hon erhåller för sin service, det vill säga 

för kommissionen. Eftersom inte heller företaget blir skattskyldigt för vinsten i källstaten, 

beskattas den aldrig i det landet. Företag har utformat olika strategier för att undvika att innefattas 

av artikel 5(5) och bli ett “fast driftställe” genom att uppfylla undantaget i artikel 5(6).  
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Action 7 önskar att underpunkt a) skall utformas genom att förklara att artikel 5(5) inte är 

tillämplig om en “oberoende representant” agerar i enlighet med sin vanliga verksamhet i det 

landet. Underpunkt a) reglerar även att en person inte skall anses vara en “oberoende 

representant” om han eller hon agerar uteslutande eller nästan uteslutande åt ett eller flera företag 

som personen är “closely related” till. I underpunkt b) i artikel 5(6) skall förtydligas vad “closely 

related” innebär. Bedömning skall enligt punkten göras med hänsyn till om en av parterna har 

kontroll över den andra, eller om de båda står under kontroll av samma företag. Oavsett om 

parterna efter denna bedömning skall anses vara “closely related” eller ej, skall de ändå anses 

vara “closely related” om en av dem innehar mer än 50 % av inflytandet i den andra företaget.43  

4.3.5.2 Förändring av kommentarerna till artikel 5(6) 

Kommentarerna som hör till artikel 5(6) är kommentar 36–39. I kommentar 36 syftar BEPS-

projektet till att göra vissa revideringar, vilka består av språkliga förändringar. I dagsläget 

bestäms i artikel 5(6) att ett “fast driftställe” inte föreligger i en utländsk stat om det bedrivs via 

en “broker, general commission agent or any other agent of an independent status”, vilket även 

står uttryckt i kommentar 36. En genomförd revidering innebär att mäklare och kommissionärer 

inte längre innefattas av undantaget. Även begrepp så som “cannot [vår kurs] constitute a 

permanent establishment” syftar BEPS-projektet att ändra till “should [vår kurs] not result in the 

finding of a permanent establishment”.  

 

Kommentar 37 till artikel 5(6) har reviderats helt och hållet. I dagsläget ställs kravet att 

representanten skall agera ekonomiskt och juridiskt oberoende från företaget, samt att 

representanten verkar i linje med sin vanliga verksamhet. Efter en revidering önskar BEPS-

projektet uppställa krav på att representanten skall agera i linje med sin egna oberoende 

verksamhet för att innefattas av undantaget, men undantar situationer där en representant agerar 

uteslutande eller nästan uteslutande för ett “closely related” företag. Kravet på ekonomisk och 

juridisk självständighet har tagits bort som ett krav hos representanten, och ersatts av kravet om 

att denne skall vara en “oberoende representant”. I kommentar 37 kan även utläsas att ett krav 

föreligger att representanten skall ha en annan typ av verksamhet än företaget som han eller hon 

företräder. 
                                                
43 BEPS-projektet action 7: http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/preventing-the-artificial-avoidance-of-permanent-
establishment-status-action-7-2015-final-report_9789264241220-en 
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Huruvida en person kan anses agera oberoende mot företaget i fråga, avgörs med grund i de 

skyldigheter personen har mot företaget. Om personen agerar enligt tydliga instruktioner eller 

under kontroll av företaget kan personen inte anses agera oberoende. Avgörande är även vem 

som bär riskerna för personens agerande. Om riskerna bärs av representanten, är han eller hon att 

se som oberoende. Det utländska företaget är ju i sådana fall endast en avtalspart och inte en 

uppdragsgivare till representanten. BEPS-projektet syftar till att förändra kommentaren för att 

förtydliga att den sista meningen i underpunkt a) i artikel 5(6) gäller oavsett bedömningen av 

representantens skyldigheter och riskansvar. En person kan alltså enligt underpunkt a) inte anses 

vara oberoende mot företaget om personen handlar uteslutande eller nästan uteslutande med 

företag som är “closely related” oavsett om representanten bär riskerna eller inte har skyldigheter 

mot företaget. Därmed blir inte heller kommentarerna 38.1–6 aktuella att tillämpa, eftersom 

representanten, oavsett vad dessa kommentarer säger, är att se som beroende. I kommentar 38.6 

förtydligas kravet på att en person måste agera inom sin vanliga verksamhet för att anses vara en 

“oberoende representant”. I kommentaren framställs ett högre krav vid bedömningen av huruvida 

verksamheten är att se som representantens vanliga.  

 

Kommentar 38.7 innehåller en förklaring av vad underpunkt a) i artikel 5(6) innebär. 

Kommentaren förtydligar att en person inte automatiskt är att anse som en “oberoende 

representant” om personen agerar uteslutande eller nästan uteslutande för ett företag som 

personen inte är “closely related” till. Kommentaren förhindrar därmed en motsatstolkning av 

underpunkt a). Det ställs nämligen upp fler krav på förhållandet för att personen skall anses vara 

oberoende, till exempel att personen skall fortsätta bedriva sin vanliga verksamhet som 

“oberoende representant”. Underpunkt a) är således en punkt som direkt kan hindra en person 

från att anses vara en ”oberoende representant”, men inte motsatsen, det vill säga att direkt få en 

person att innefattas av begreppet.  

 

I kommentar 38.8 ges exempel på bedömning av när en representant anses agera uteslutande eller 

nästan uteslutande åt ett ”closely related” företag. Representantens sammanlagda 

representationsverksamhet skall beaktas vid bedömningen. Kommentarerna 38.9–11 förklarar 

underpunkt b):s funktion, vilken är att definiera hur “closely related” skall tolkas. Underpunkten 

tar sikte på huruvida representanten har stor kontroll över företaget som personen representerar 
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eller ej. Om representanten eller dess företag har stor kontroll över företaget som företräds 

innebär det att parterna är att se som “closely related” och därmed kan representanten inte ses 

som oberoende. Parterna anses ha stor kontroll över varandra om de direkt eller indirekt äger mer 

än 50 % av andelarna i varandras företag eller om en tredje man äger mer än 50 % av andelarna i 

båda företagen.44  

4.3.5.3 Analys av förändringarna av artikel 5(6) 

Att BEPS-projektet syftar till att ta bort exempel som “broker” och “general commission agent” 

torde vara för att representanter som kan definieras enligt termerna inte direkt skall falla in under 

undantaget, utan istället krävs en bedömning av deras oberoende ställning. En förändring av 

“cannot [vår kurs] constitute a permanent establishment” till “should [vår kurs] not result in the 

finding of a permanent establishment” öppnar upp för tolkning av när ett “fast driftställe” 

föreligger. Att inte helt utesluta att en representant som agerar oberoende för ett företag resulterar 

i ett “fast driftställe”, kan förvisso minska risken för missbruk av artikeln, men förhindrar 

förutsebarheten hos företag, som annars hade kunnat försäkra sig om att de inte har ett “fast 

driftställe”. Den praktiska betydelsen av ett ökat utrymme för tolkning är svår att förutse, men 

däremot kan det skapa en oönskad ovisshet hos företag som använder sig av representanter. 

 

Kraven som ställs upp för undantaget i artikel 5(6), om att representanten skall agera juridiskt och 

ekonomiskt oberoende för företaget för att inte anses utgöra ett ”fast driftställe”, skall bli 

strängare. Förslaget till revidering av kraven i artikel 5(6), det vill säga att representanten skall 

anses vara oberoende i sin helhet, torde innebära att färre representanter kan innefattas av 

undantaget, eftersom ett oberoende i större utsträckning krävs. Dagens definition ger företag 

möjlighet att vidta åtgärder för att representanten skall anses vara ekonomiskt och juridiskt 

oberoende. Företag torde exempelvis kunna använda sig av en representant som har skild 

ekonomi eller annan firmatecknare och därmed undgå ett “fast driftställe”. Kravet på att 

representanten skall anses vara oberoende i sin helhet innebär att en bedömning av fler aspekter 

än i dagsläget måste göras, vilket kan utesluta vissa representanter från att anses vara oberoende.  

 

                                                
44 BEPS-projektet action 7: http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/preventing-the-artificial-avoidance-of-permanent-
establishment-status-action-7-2015-final-report_9789264241220-en 
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Situationer där en representant agerar uteslutande eller nästan uteslutande för ett “closely related” 

företag undantas från undantaget i artikel 5(6), vilket faller sig naturligt, eftersom företag som är 

“closely related” till varandra, enligt definitionen i underpunkt b), står under samma kontroll, 

alternativt kontrollerar varandra. Det skulle inte vara i enlighet med den oberoendeställning som 

artikel 5(6) kräver av en representant, om samma företag som kontrollerar ett annat, även har rätt 

att bli företrätt av företaget som det har kontroll över, eller tvärt om. Här gör BEPS-projektet en 

tydlig markering, när det framställs i kommentarerna att nämnd situation gör övrig bedömning av 

oberoendeställning irrelevant. Den tydliga markeringen tyder på att upplägg mellan moder-, 

dotter- eller systerbolag tidigare har varit en vanligt förekommande strategi för att kunna 

missbruka artikeln, vilket kan hindras genom att revideringen ställer upp tydliga rekvisit i 

kommentarerna.  

 

Både i dagsläget och enligt BEPS-projektets förslag till revidering, måste en bedömning göras av 

huruvida representanten agerar i linje med sin vanliga verksamhet eller ej. Kravet på att 

representanten skall agera i linje med sin vanliga verksamhet kompletteras av kravet på att 

representanten och företaget som representeras inte skall ägna sig åt samma verksamhet. Att 

större krav ställs på att representantens och företagets verksamhet inte får vara densamma, visar 

vikten av att representanten inte skall kunna framställas som oberoende i förhållande till företaget 

av strategiska skäl. Om ett sådant missbruk av artikel 5(6) tidigare har varit vanligt 

förekommande, bör BEPS-projektet genom tilläggen kunna förhindra företags möjligheter till 

denna typ av skatteplanering, eftersom fler rekvisit ställs upp. 

 

Syftet med revideringen av artikel 5(6) är att minska risk för missbruk, vilket torde åstadkommas 

genom att det ställs upp högre krav på vilka som kan innefattas av definitionen “oberoende 

representant”. Artikel 5(5) och artikel 5(6) samverkar, eftersom en representant är att se som 

beroende eller oberoende. Efter revidering av båda artiklarna, torde fler representanter falla in 

under artikel 5(5) och färre representanter undantas av artikel 5(6) och därmed utgöra ”fasta 

driftställen”.  
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5. Inkomstskattelagen 

5.1 Bakgrund till inkomstskattelagen 

Innan den inkomstskattelag, vilken är gällande idag, utformades var den svenska 

inkomstbeskattningen reglerad i flera separata lagar såsom till exempel i KL och i SIL.45  Både 

juridiska och fysiska personer erlade fram till år 1984 både kommunal och statlig inkomstskatt, 

då riksdagen beslutade att beskattning av juridiska personer endast skulle ske genom statlig 

inkomstskatt, vilket föranledde en revidering av KL.46 Begreppet “fast driftställe” var definierat 

redan i KL från 1928 i 61 §, vilken gav Sverige rättigheter till beskattning av utländska företag 

med stöd av källstatsprincipen.47 

I den del av KL från 1928 som var gällande till och med år 1986 och som skulle lägga grunden 

för den svenska rätten att beskatta utländska skattesubjekt, fanns dock hinder för att kunna 

tillämpa källstatsprincipen. Prop. 1986/87:30 skrevs i syfte att utvidga Sveriges rättigheter att 

beskatta utländska skattesubjekt genom att göra den svenska regleringen mer förenlig med 

gällande modellavtal från OECD och därmed även för Sverige gällande 

dubbelbeskattningsavtal.48 Redan år 1981 presenterade Budgetdepartementet en promemoria med 

förslag om att de interna regleringarna, av när Sverige kan rikta skatteanspråk mot utländska 

skattesubjekt, skulle anpassas bättre efter dubbelbeskattningsavtalen. Anledningen var att Sverige 

inte alltid kunde utnyttja sin beskattningsrätt av utländska skattesubjekt enligt sin rätt i 

dubbelbeskattningsavtalen.49 Den svenska regleringen var för snäv, eftersom den svenska lagen 

tilldelade Sverige en mindre rätt till beskattning än vad dubbelbeskattningsavtalen gjorde, vilka 

normalt skall avgränsa den interna rätten. Förändringen skulle bland annat ske genom 

revideringar av 61 § KL där “fast driftställe” fanns definierat.50 

För de utländska skattesubjekten som föll utanför den svenska definitionen av när en inkomst 

ansågs ha uppkommit inom landet, kunde resultatet bli att företagen varken kunde beskattas i 

Sverige eller i det land där företaget hade sin hemvist. Skattefriheten möjliggjordes genom att 

Sverige inte kunde utnyttja sitt skatteanspråk som dubbelbeskattningsavtalet tilldelade Sverige, 
                                                
45 Lag (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229) 
46 Proposition 1984/85:70 
47 Proposition 1986/87:30; Lag (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229) 1 kap. 2§ 
48 Proposition 1986/87:30 
49 Ds B 1981:10 
50 Proposition 1986/87:30 
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samtidigt som hemvistlandet inte kunde tillerkännas rätten enligt dubbelbeskattningsavtalet. 

Genom propositionen skulle Sverige få större beskattningsrätt, samtidigt som revideringen 

gjordes i förenlighet med de avtal som Sverige hade förpliktat sig att följa. Propositionen 

resulterade i Lag (1986:1113) om ändring i Kommunalskattelagen (1928:370) som bland annat 

upphävde 61 § KL. Definitionen av “fast driftställe” återfanns därefter i 53 § KL med hänvisning 

till 6 § SIL.51 

5.2 2:29 IL 

År 1999 tillkom den inkomstskattelag som idag är gällande lag och därmed upphävdes både KL 

och SIL.52 2:29 IL, som idag innehåller gällande definition av “fast driftställe”, är utformad på 

samma sätt som föregångaren 53 § KL var utformad och bygger på samma proposition och 

betänkande från 1986.53 I nämnda förarbeten framgår att utformandet av IL gjordes med 

beaktande av både för Sverige gällande dubbelbeskattningsavtal samt OECD:s modellavtal, i 

syfte att förenkla tillämpningen av den interna rätten i samverkan med den internationella. Trots 

att 2:29 IL skiljer sig i vissa avseenden från modellavtalet artikel 5, återfinns merparten av 

artikelns bestämmelser i 2:29 IL. En motsvarighet till artikel 5(1) återfinns i 2:29 1 st. IL, följt av 

exemplifieringar av vad begreppet “fast driftställe” innefattar i 2:29 2 st. IL, vilket motsvarar den 

så kallade “positiva listan” i OECD:s modellavtal artikel 5(2).54 Artikel 5(3) motsvaras av 2:29 2 

st. näst sista punkten IL om entreprenadverksamheter. Sista punkten i 2:29 2 st. IL berör 

fastigheter som lagertillgångar och motsvaras inte i modellavtalet. Artikel 5(5) motsvaras i 2:29 3 

st. IL, och artikel 5(6) i 2:29 4 st. IL. Däremot saknas motsvarighet till modellavtalet artikel 5(4), 

den så kallade “negativa listan”,55 det vill säga exempel på verksamheter som inte innefattas i 

begreppet “fast driftställe”. Avsaknaden av en svensk motsvarighet har förklarats i 

prop.1986/87:30 s. 43 med att det inte fanns “tillräckliga skäl för att implementera en 

motsvarande bestämmelse i 2:29 IL. 

                                                
51 Proposition 1986/87:30;  
   Betänkande1986/87:SkU5 
52 Lag (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen  (1999:1229 
53 Karnov Internet, Inkomstskattelag (1999:229) 2 kap. 29 §, not 86 
54 Proposition 1986/87:30 s. 42 
55 Lindencrona, Gustaf. ”Dubbelbeskattningsavtalsrätt” s. 58 
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6. Tolkningsprinciper 

6.1 Tolkning av dubbelbeskattningsavtal 

För att tolka skatteavtal skall avtalstextens betydelse granskas enligt ”allmänt språkbruk”. 

Avtalstextens betydelse kan dock i många fall vara vag eller mångtydig och då krävs tillämpning 

av internationella tolkningsprinciper, vilka syftar till att minimera risken att olika stater tolkar 

skatteavtalen olika. Vid en internrättslig avtalstolkning skall avtalets innebörd avgöras med 

utgångspunkt i de avtalsslutande ländernas interna begreppsbestämmelser. Med hjälp av den 

interna rättens lagtext, förarbeten samt rättspraxis avgörs tolkningen av avtalet. Vid tillämpning 

av en folkrättslig tolkningsmetod skall avtalets termer tolkas enligt parternas gemensamma 

uppfattning. I de fall avtalet eller ett tillhörande protokoll definierar termerna, skall dessa 

definitioner tillämpas. 

6.1.1 Wienkonventionen 

Wienkonventionen från 1969 om traktaträtten reglerar tolkning och tillämpning av mellanstatliga 

traktat, det vill säga skriftliga överenskommelser.56 Konventionen innehåller bestämmelser om 

att avtal skall tolkas ”i överensstämmelse med den gängse meningen av traktatens uttryck sedda i 

sitt sammanhang och mot bakgrund av traktatens ändamål och syfte”.57 

Användningen av de tolkningsprinciper som stadgas i Wienkonventionen är omdebatterade. 

Klargjort är att syftet vid tolkning av ett dubbelbeskattningsavtal skall göras utifrån parternas 

“gemensamma avsikt” med avtalet, men det råder dock delade meningar om hur parternas avsikt 

skall fastställas. Å ena sidan har domstolen fastställt att de avtalsslutande staternas 

“gemensamma avsikt” skall avgöras utifrån det ingångna dubbelbeskattningsavtalets ordalydelse. 

Å andra sidan har domstolen fastställt att de avtalsslutande staternas “gemensamma avsikt” skall 

avgöras utifrån parternas avsikt vid tidpunkt för förhandling när dubbelbeskattningsavtalet 

ingicks.  

                                                
56 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/wienkonventionen-1969-om-traktatr%C3%A4tten; 
  http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/traktaträtt 
57 Lindencrona, Gustaf. ”Dubbelbeskattningsavtalsrätt” s. 80 med hänvisning till Wienkonventionen artikel 
31(1) 
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Kritik har riktats mot att vilja avgöra parternas “gemensamma avsikt” genom att se till deras 

avsikt vid förhandlingarna och det har framhållits att en sådan tolkning skall användas restriktivt. 

I svenska förarbeten till gällande dubbelbeskattningsavtal har i vissa fall uttryckligen stadgats vad 

parterna vid förhandlingarna hade för avsikt med avtalet, vilket gör enkelt att tillämpa 

tolkningsmetoden att parternas avsikt vid förhandlingarna är avgörande. Om förarbetena däremot 

inte stadgar parternas ursprungliga avsikt, uppstår svårigheter att kunna finna parternas 

“gemensamma avsikt” vid förhandlingarna, varför denna tolkningsmetod i de fallen skall 

undvikas att tillämpas.58 

6.2 OECD:s allmänna tolkningsregel 

För tolkning av specifika termer i avtal har OECD utformat en regel, vilken skall tillämpas om 

det saknas en definition av termen i avtalet. Regeln återfinns i modellavtalet artikel 3(2) och 

benämns som en allmän tolkningsregel, vilken lyder: ”Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet 

anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definieras i avtalet ha 

den betydelse som uttrycket har enligt den i statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka 

avtalets tillämpas”. Vad som kan utläsas ur tolkningsregeln är att en internrättslig tolkningsmetod 

skall användas vid tolkning av avtalstermer. I tolkningsregeln kan även utläsas en inskränkning 

av regeln: ”såvida inte sammanhanget föranleder annat”, vilken kan skapa en ovisshet kring 

vilken tolkningsmetod som skall tillämpas, eftersom inskränkningen möjliggör tillämpningen av 

en folkrättslig tolkningsmetod.59 I rättspraxis har ovissheten diskuterats, huruvida tolkning av 

termer i ett dubbelbeskattningsavtal skall göras med utgångspunkt i internrättsliga definitioner 

eller i parternas ”gemensamma avsikt”. Uppfattningen hos både domstol och i doktrin har visats 

vara främst att en internrättslig tolkningsmetod skall tillämpas vid tolkning av termers innebörd, 

medan den folkrättsliga tolkningsmetoden skall tillämpas vid tolkning av själva avtalet.60 

6.3 Kommentarerna till OECD:s modellavtal 

Kommentarerna till OECD:s modellavtal nämns inte som en källa i Wienkonventionen. Frågan 

är därför om kommentarerna kan beaktas vid tolkning av den interna rätten respektive 

dubbelbeskattningsavtal, under förutsättning att rätten följer modellavtalet. Det har varit 

                                                
58 Lang, Michael, ”Tax Treaty Interpretation” s.346-347 
59 Lindencrona,Gustaf, ”Dubbelbeskattningsavtalsrätt” s.85 
60 Lang, Michael, ”Tax Treaty Interpretation” s.351-353 
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omdiskuterat huruvida kommentarerna till OECD:s modellavtal skall få användas vid tolkning 

eller ej, dock förespråkas användningen av kommentarerna allt mer i doktrinen.61 

Det har ifrågasatts vilken koppling kommentarerna har till dubbelbeskattningsavtal och i vilken 

utsträckning de är nödvändiga för tolkning av avtalen. I doktrinen är dock åsikten vanligt 

förekommande att kommentarerna är erkända som tolkningsmetod, just av den anledningen att 

avtalsparterna har känt till kommentarerna vid avtalets ingående. Parterna anses därmed ha 

erkänt kommentarerna genom att de har erkänt modellavtalet som mall för sitt 

dubbelbeskattningsavtal. Kommentarerna har även ansetts vara jämställda supplementära 

tolkningsmedel, enligt vad artikel 32 i Wienkonventionen reglerar. Enligt artikel 32 i 

Wienkonventionen utgör nämligen traktatens förarbeten vilket kommentarer enligt detta 

resonemang får anses utgöra, ”supplementära tolkningsmedel”. 

Som nämnt ovan har både kommentarerna till OECD:s modellavtal samt Wienkonventionens 

tolkningsprinciper erkänts vid tolkning av dubbelbeskattningsavtal. Genom tolkning av 

kommentarerna, till vilka avtalsparterna får anses ha velat ansluta sig till, kan dessa användas vid 

tolkning för att fastställa parternas ”gemensamma avsikt” i enlighet med vad Wienkonventionen 

kräver. 62  

Kommentarerna har, som ovan nämnt erkänts relevans för tolkning av dubbelbeskattningsavtal, 

vilka är en del av den gällande interna rätten, efter att de har implementerats. Kommentarerna till 

OECD:s modellavtal har även ägnats betydelse vid tolkning av IL, vilket förtydligades i 

prop.1986/87:30, som förklarade att en revidering av IL behövdes just i syfte att harmonisera mer 

med modellavtalet och dess kommentarer samt befintliga dubbelbeskattningsavtal.63 

Kommentarerna är utformade i syfte att förklara tillämpningen av modellavtalet, och därmed 

även den rätt som är utformad med modellavtalet som grund. Kommentarerna har av den 

anledningen erkänts vikt vid tolkning i kombination med modellavtalets lydelse. 

                                                
61 Lindencrona,Gustaf, ”Dubbelbeskattningsavtalsrätt” s.82 med hänvisning till ”Klaus Vogel, On Double    
taxation conventions, Introduction §§ 78-82 s. 33-36”. 
62 Lang, Michael, ”Tax Treaty Interpretation” s. 346-347 
63 Prop.1986/87:30 
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6.4 Tolkning av begreppet “fast driftställe” 

Vid tolkning av huruvida en rörelse kan anses bedrivas från ett “fast driftställe” måste två 

rekvisit konstateras vara uppfyllda. Dessa rekvisit krävs för att rörelsen skall falla inom ramen 

för vad “fast driftställe” för näringsverksamhet innefattar, och därmed få företaget skattskyldigt 

för rörelsens inkomst. Rekvisiten utgörs av att platsen för näringsverksamheten skall vara 

“stadigvarande” och att affärsverksamheten skall bedrivas från denna plats.64 Begreppet 

“stadigvarande”, men framför allt begreppet “affärsverksamhet”, diskuterades i RÅ 2009 ref. 91, 

där domstolen konstaterade att den interna skatterätten skall bygga på samma principer som 

OECD:s modellavtal gör och dessutom skall modellavtalets kommentarer ge ledning vid tolkning 

av reglerna i IL. Begreppet “fast driftställe” uttrycks i modellavtalet som “permanent 

establishment” tillsammans med “place of business”. Domstolen gjorde tolkningen att “business” 

inte kunde innefatta mer än vad som stadgas i 2:24 IL om vad begreppet “rörelse” innebär. 

Utifrån sitt resonemang konstaterade domstolen att en verksamhet som inte faller innanför 

begreppet rörelse, inte heller kan innefattas i vad “affärsverksamhet” innebär och därmed kan 

inte heller platsen, varifrån verksamheten bedrivs, utgöra ett “fast driftställe” enligt OECD:s 

modellavtal.65  

6.5 Tillämpning av OECD:s modellavtal i praktiken 

Att syftet med OECD:s modellavtal, med tillhörande kommentarer, är att skapa en harmoniserad 

internationell skatterätt har konstaterats ovan. För att undersöka om OECD:s syfte med 

modellavtalet artikel 5 uppfylls i Sverige kan ses till avgöranden som berör “fast driftställe” 

enligt 2:29 IL. Vid en undersökning av den svenska tillämpningen av OECD:s modellavtal i 

avgöranden återfinns många som pekar åt samma håll. I RÅ 2009 ref. 91 har framställts, med en 

hänvisning till prop. 1986/87:30 s. 42 och prop.1999/2000:2 del 2 s. 47, att tillämpningen av den 

interna rätten och befintliga dubbelbeskattningsavtal skall motsvara OECD:s regler och bygga på 

samma principer som modellavtalet gör. 2:29 IL skiljer sig i vissa hänseenden från artikel 5 i 

modellavtalet, men detta hindrar inte att den svenska definitionen skall tolkas i enlighet med 

modellavtalet och dess kommentarer. Även i RÅ 1997 ref. 35 delas samma mening och det 

förtydligas även att om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet avviker från modellavtalet, skall 

                                                
64 Lindencrona, Gustaf, ”Dubbelbeskattningsavtalsrätt” s.58-60 
65 RÅ 2009 ref. 91 
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det motiveras varför tolkning inte har gjorts enligt modellavtalet. I avgörandet förtydligas även 

att dåvarande Riksskatteverket ansåg modellavtalet vara vägledande vid tolkning av 

dubbelbeskattningsavtal.66  

 

Även lagstiftaren delade denna mening och avsåg att tolkning av den interna rätten skulle göras 

med bakgrund av OECD:s modellavtal, vilket betonas i prop. 1986/87:30. Syftet var att skapa 

harmoni mellan modellavtalet, de av Sverige ingångna dubbelbeskattningsavtal samt den interna 

rätten. Även i RÅ 1996 ref. 84 delas uppfattningen om modellavtalet samt dess kommentarers 

stora betydelse vid tolkning av dubbelbeskattningsavtal. Argument som framhålls är att, eftersom 

de avtalsslutande länderna frivilligt har utformat sina avtal med modellavtalet som grund, faller 

sig tolkning med OECD:s rekommendationer som bakgrund naturligt, eftersom länderna bör vilja 

uppnå samma resultat som modellavtalet.67  

 

Hur “fast driftställe” tolkas uppmärksammades i RÅ 2001 ref. 38, där domstolen lade vikt vid 

prop.1967:132 som föreslår att den svenska definitionen skall ha samma innebörd som den i 

modellavtalet. I målet tas språkliga hinder upp, vilka kan uppstå eftersom modellavtalet är 

offentliggjort på de två officiella språken engelska och franska. På grund av att olika länder 

tillämpar de två olika officiella avtalen, kan språkliga skillnader uppstå vid tolkning av 

dubbelbeskattningsavtal mellan länderna. I ovan nämnt fall rörde det sig om en skillnad mellan 

översatta uttryck “stadigvarande affärsanordning” enligt den franska versionen, vilken Belgien 

tillämpar, respektive “stadigvarande plats för affärsverksamhet” enligt den engelska versionen, 

vilken Sverige vanligtvis tillämpar. Vad som konstaterades i fall där språkliga skillnader 

förekommer, är att tolkning skall ske i enlighet med övriga dubbelbeskattningsavtal och anses ha 

samma innebörd.68  

 

I HFD 4890-13 “förhandsbesked angående inkomstskatt” från 2013 uttalades att den interna 

rätten skall återspegla OECD:s rekommendationer, eftersom syftet med de revideringar som har 

gjorts av 2:29 IL har gjorts för att harmonisera den svenska rätten med den internationella, se 

prop.1986/87:30 s. 42. En viktig skillnad mellan 2:29 IL och modellavtalet är att den “negativa 

                                                
66 RÅ 1997 ref. 35 
67 RÅ 1996 ref. 84 
68 RÅ 2001 ref. 38 
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listan” i modellavtalet artikel 5(4) inte återfinns i svensk rätt. Avsaknaden av artikel 5(4) 

behandlas i förhandsbeskedet, eftersom ovan nämnd proposition endast anför att det inte finns 

“tillräckliga skäl för att införa liknande bestämmelser i vår interna lagstiftning”.69 Anledningen 

till att det inte fanns tillräckliga skäl, enligt förhandsbeskedet från 2013, var att platserna för 

verksamheterna som innefattas av undantagen har en ”förberedande eller biträdande karaktär” 

naturligt, och att ett införande av den “negativa listan” därmed skulle vara överflödigt.70 

 

För ytterligare förståelse av hur OECD:s modellavtal påverkar intern rätt i praktiken, har 

Skatteverkets definition studerats, vilken är publicerad på deras hemsida. Skatteverket konstaterar 

uttryckligen att definitionen av ett “fast driftställe” i OECD:s modellavtal huvudsakligen 

överensstämmer med definitionen av “fast driftställe” i 2:29 IL. Rekvisiten, vilka Skatteverket 

räknar upp för att ett utländskt företag skall anses utgöra ett “fast driftställe” i Sverige, 

överensstämmer med de rekvisit som kommentarerna till modellavtalet artikel 5 ställer upp. Vid 

Skatteverkets bedömning av huruvida ett utländskt företag anses utgöra ett “fast driftställe” i 

Sverige, ser myndigheten till svensk intern rätt. Det är Skatteverket som gör en samlad 

bedömning av det utländska företagets situation, för att undersöka huruvida det har ett “fast 

driftställe” i Sverige eller ej.71 

  

                                                
69 prop. 1986/87:30 s. 43 
70 HFD 4890-13 
71http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/utlandskaforetag/fastdriftstalle.4.71004e4c1
33e23bf6db800064933.html 
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7. Slutsats 

7.1 Uppfyller OECD syftet med BEPS-projektet action 7 genom de föreslagna 
revideringarna? 

BEPS-projektets huvudsakliga syfte är att förhindra företag från att kunna skatteplanera och 

undgå “fasta driftställen” genom att noggrant beakta kraven och undantagen i artikel 5. 

Tolkningsprinciperna för artikel 5(3) och 5(4) föreslås ändras, från att i dagsläget innebära 

bedömning av objektiva rekvisit, till att genom revidering av artiklarna öppna upp för en mer 

subjektiv tolkning. Enligt förslaget skall även företagets verksamheter beaktas sammantaget, och 

inte enskilt genom varje verksamhet för sig. Bedömning skall även göras av samtliga 

verksamheter i ett och samma land, istället för att endast ta hänsyn till företagets verksamhet var 

för sig som bedrivs från en och samma plats. Förslaget överensstämmer med att en mer subjektiv 

bedömning skall göras. Att exemplifieringar har tagits bort och att bedömning skall göras i varje 

enskilt fall hindrar företag från att ta till strategier för att uppnå ett förutbestämt resultat.   

 

För att uppnå undantaget i artikeln 5(6) har det ställts upp nya krav, samtidigt som begreppen i 

artikel 5(5) har vidgats, för att fler representanter skall anses utgöra “fasta driftställen”. Även 

artikel 5(5) och artikel 5(6) öppnar upp för en mer subjektiv tolkning, eftersom inte alla begrepp 

har givits en definition i kommentarerna, vilka exempel på nämns ovan.  

 

Nackdelar med förslaget, vilket kort har berörts tidigare, är att förutsebarheten för företagen 

minskar eftersom färre konkreta exempel ges, vilket kan leda till tolkningssvårigheter om två 

länder har olika uppfattningar av huruvida en källstat får behålla sitt skatteanspråk eller ej. Olika 

länders bedömning kan också leda till olika prejudikat, vilket inte går i linje med OECD:s syfte 

om en harmoniserad internationell skatterätt. Trots nackdelarna får antas att OECD torde uppfylla 

syftet med BEPS-projektet action 7 genom de föreslagna revideringarna, och därmed att missbruk 

av skatteplanering genom artikel 5 kommer att minska. Det får antas vara en fördel för OECD:s 

medlemsstater att skatteanspråk i större utsträckning får behållas av staten där inkomsten har 

uppkommit, eftersom ett “fast driftställe” torde föreligga i källstaten för flera företag än i 

dagsläget. OECD:s syfte med BEPS-projektet genom action 7 får de antas uppnå, eftersom 

tanken med det reviderade artikel 5 är att staten, där ett företags inkomst har uppkommit, skall 
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erkännas rätten till beskattning i större omfattning. Med förekommande missbruk av dagens 

modellavtal artikel 5 i åtanke, är BEPS-projektet action 7 en nödvändig åtgärd som väger upp de 

nackdelar som projektet kan medföra, vilka har diskuterats ovan. 

7.2 Krävs en förändring av 2:29 IL? 

7.2.1 Krävs en förändring av IL motsvarande föreslagen revidering av artikel 5(3)? 

Den stora förändringen som BEPS-projektet syftar till att göra i artikel 5(3) är en förändring av 

kommentarerna, för att bestämma hur tolkning skall göras av huruvida ett företag har kontrakt 

som löper över tolv månader eller ej. Tolvmånaders-regeln står visserligen redan uttryckt i artikel 

5(3), vilket inte är fallet i 2:29 IL, men trots detta kan diskuteras huruvida BEPS-projektet ändå 

kräver en förändring av den svenska rätten. Vad som får antas vara den svenska motsvarigheten 

till artikel 5(3) återfinns i 2:29 2 st. näst sista punkten IL, där en förklaring kan utläsa att “fast 

driftställe” innefattar “plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet”.  

Eftersom 2:29 IL idag tolkas med bakgrund av OECD:s modellavtal och dess kommentarer, bör 

den näst sista punkten i 2:29 2 st. IL därmed tolkas med hjälp av tolvmånaders-regeln. När 

BEPS-projektet nu vill medföra förändrade kommentarer för tolkning av tolvmånaders-regeln, 

bör även en förändring i tolkning av motsvarande regel i 2:29 IL göras, trots att tolvmånaders-

regeln inte uttryckligen stadgas. Tolvmånaders-regeln föreslås tolkas annorlunda enligt BEPS-

projektet än enligt nuvarande modellavtal, genom krav på att bedömning skall göras av alla avtal 

sammantaget som företaget i fråga, eller närstående företag, har ingått inom samma land. 

Eftersom tolvmånaders-regeln inte återfinns i 2:29 IL, bör inte heller skäl finnas för att förändra 

dagens lydelse. Snarare bör tillämparna av den interna rätten tvingas förändra sitt sätt att tolka 

innehållet, precis som tolkningen av lydelsen i artikel 5(3) skall förändras vid en revidering av 

kommentarerna.  

7.2.2 Krävs en förändring av IL motsvarande föreslagen revidering av artikel 5(4)? 

I 2:29 IL återfinns idag ingen motsvarighet till modellavtalet artikel 5(4), vilket som ovan nämnt, 

har motiverats i prop.1986/87:30 s. 43, med att inte “tillräckliga skäl” fanns för implementering 

av bestämmelsen. När nu BEPS-projektet syftar till att revidera artikel 5(4) samt dess 

kommentarer, kan ifrågasättas huruvida motiveringen att det inte finns “tillräckliga skäl” 

fortfarande är lika godtagbar. I nuvarande artikel 5(4) betonas inte rekvisitet att verksamheten 
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skall vara av “förberedande eller biträdande karaktär” lika mycket som det skulle göras efter en 

revidering. Efter en revidering skulle rekvisitet bli det centrala i artikel 5(4). Enligt de föreslagna 

kommentarerna till artikeln menas även att medlemsländerna själva har en valfrihet att 

implementera underpunkt a)–d), medan denna valfrihet inte ges gällande underpunkt e)–f). 

Underpunkt e) menar att innefatta alla verksamheter som kan anses vara av “förberedande eller 

biträdande karaktär”, men som utan undantaget som bestäms i underpunkt e) hade föranlett att 

platsen, varifrån verksamheten bedrivs, hade ansetts vara ett “fast driftställe”. Att i svensk rätt 

inte behandla verksamheter av sådan karaktär, torde leda till brister i harmoniseringen av 

skatterätten mellan medlemsländerna, varför regeln bör införlivas i svensk rätt.  

Även underpunkt f), vilken behandlar verksamheter som kombinerar olika verksamhetstyper, är 

av betydelse för svensk rätt. “New anti-fragmentation rule” skall hindra företag från att dela upp 

verksamheter på platser inom landet, och regeln utgör en central förändring inom BEPS-projektet 

action 7. Att inte underpunkt f) samt “new anti-fragmentation rule” skulle ha en svensk 

motsvarighet kan både ifrågasättas av anledningen att OECD:s samt BEPS-projektets mål är en 

harmoniserad internationell skatterätt, men även av anledningen att utländska företag inte ges 

samma förutsättningar att tillämpa undantaget enligt underpunkt f) i Sverige, som företag 

verksamma i andra länder.  

Trots att svensk rätt skall tolkas med bakgrund av OECD:s modellavtal, bör en motsvarighet till 

artikel 5(4) underpunkt e) och f) utformas i svensk rätt. Om ingen regel över huvud taget finns 

som reglerar undantagen i IL, kan inte heller en tolkning av regeln göras. Om den interna rätten 

bör kunna tolkas med bakgrund av OECD:s modellavtal utan att stadga så pass centrala 

bestämmelser, brister den interna rätten i sin legalitet samt i sin förutsebarhet. Företag med 

begränsad skattskyldighet i Sverige skall kunna tillämpa den interna rätten och utifrån denna 

kunna förutse konsekvenserna för sitt “fasta driftställe”.  

7.2.3 Krävs en förändring av IL motsvarande föreslagen revidering av artikel 5(5)? 

Gällande motsvarigheten till artikel 5(5) är frågan är huruvida begreppet “fullmakt” behöver tas 

bort vid en eventuell revidering av 2:29 3 st. IL. I förslaget till förändringen av modellavtalet 

artikel 5(5) har begreppet ”fullmakt” tagits bort, och ersatts av “person som ingår avtal” samt 

“person som ofta har en ledande roll vid ingående av rutinmässiga avtal”. Det krävs inte någon 



 47 

formalitet gällande fullmakt enligt Skatteverkets tolkning av 2:29 IL,72 vilket torde innebära att 

begreppet inte behöva strykas i IL, eftersom begreppet torde överensstämma med den nya 

definitionen i förslaget till artikel 5(5). En person som ingår avtal åt ett utländskt företag, 

alternativt har en ledande roll vid avtalsslutande, kan exempelvis ha fått en muntlig fullmakt eller 

en toleransfullmakt av företaget. Eftersom modellavtalet och dess kommentarer ligger till grund 

för tolkningen av 2:29 IL, torde inte revidering av IL krävas, eftersom den interna rätten och det 

som stadgas i modellavtalet, inte motsäger varandra. Frågan är om begreppet skall tas bort för att 

underlätta i eventuell bevisning, om företag hävdar att en fullmakt inte har förelegat, för att 

företaget av strategiska skäl vill undvika ett “fast driftställe”.  

Det torde dessutom krävas annan revidering av 2:29 3 st. IL, i form av att ta bort rekvisitet om att 

avtal måste ingås “i företagets namn”, alternativt lägga till ytterligare omständigheter som också 

resulterar i en “beroende representant”, och därmed ett “fast driftställe”. I förslaget till ny artikel 

5(5) har det nämligen lagts till två avtalstyper, vilka bestämmer att en representant kan signera “i 

eget namn”, men ändå får anses vara beroende och därmed utgöra ett ”fast driftställe”. Revideras 

inte 2:29 IL, kommer definitionen av “beroende representant” vara mycket snävare i den interna 

rätten än enligt modellavtalet och dess tillhörande kommentarer. En snävare internrättslig 

definition torde resultera i tolkningsproblem, eftersom utrymme inte ges till tolkning trots att 

tolkning av 2:29 IL skall göras med hjälp av modellavtalet och dess tillhörande kommentarer.  

7.2.4 Krävs en förändring av IL motsvarande föreslagen revidering av artikel 5(6)? 

I förslaget till förändring av modellavtalet artikel 5(6) skall inte längre stadgas att de två 

yrkesgrupperna “mäklare” och “kommissionär” direkt utgör ”oberoende representanter”, och 

därmed undgår att utgöra ”fasta driftställen”. Istället skall begreppet “oberoende representant” 

användas uteslutande, vilket medför att även en ”mäklare” eller ”kommissionär” måste uppfylla 

rekvisiten för ”oberoende representant”, för att undgå att utgöra ett ”fast driftställe”.  

För att den interna rätten inte skall ge en vidare definition av “oberoende representant” än vad 

som ges i modellavtalet, krävs revidering av 2:29 4 st. IL, där motsvarigheten till artikel 5(6) 

återfinns. En vidare internrättslig definition av begreppet ”oberoende representant” skulle 

resultera i att fler representanter innefattas av undantaget från ”fast driftställe”. Att fler 

                                                
72http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/utlandskaforetag/fastdriftstalle.4.71004e4c1
33e23bf6db800064933.html. 
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representanter kan undantas från ett ”fast driftställe” innebär att färre representanter kan 

innefattas av begreppet. Revideringen av artikel 5(6) syftar till att fler representanter skall 

innefattas av begreppet ”fast driftställe”, genom att uppställa hårdare krav på att innefattas av 

undantaget från begreppet. Intern rätt bör inte anse färre representanter vara ”fasta driftställen” än 

vad modellavtalet uttrycker. Anledningen är att dubbelbeskattningsavtal endast kan erkänna 

Sverige rätt till beskattning om rätten redan ges enligt intern rätt. Om Sverige direkt undantar 

exempelvis ”mäklare” från beskattning, kan Sverige inte heller erkännas rätten till beskattning 

enligt ett dubbelbeskattningsavtal, och därmed har Sverige förlorat en skatteinkomst.  

I förslaget till förändringen av artikel 5(6) har det även lagts till en underpunkt a), om när ett 

företag handlar uteslutande eller nästan uteslutande med ett “closely related” företag, och en 

underpunkt b), vilken definierar begreppet “closely related”. Det kan tyckas överflödigt att 2:29 

IL skall definiera begreppet “closely related”, eftersom modellavtalet används vid tolkning av 

2:29 IL. Artikel 5(6) underpunkt b) och dess tillhörande kommentarer torde vara tillräckligt för 

att tolkning av definitionen av “closely related” skall kunna göras. Underpunkt a) är ett undantag 

från “oberoende representanter”, och medför att en person är att se som beroende oavsett övriga 

omständigheter. Om inte ett motsvarande tillägg av underpunkt a) görs i IL, torde fler personer 

innefattas av undantaget enligt intern rätt, vilket som ovan nämnt, inte är förenligt med OECD:s 

och BEPS-projektets ändamål. 

7.3 Krävs en förändring av tolkningen av 2:29 IL? 

Enligt OECD:s allmänna tolkningsregel skall tolkning av termerna i ett dubbelbeskattningsavtal 

göras med en internrättslig metod. Genom OECD:s allmänna tolkningsregel förutsätts alltså att 

definitioner av motsvarande termer som finns i modellavtalet, även skall återfinnas i intern rätt. 

Syftet med att varje avtalsslutande lands lagstiftning definierar samma termer torde vara att 

undvika skiljaktigheter, när aktuellt dubbelbeskattningsavtal saknar definitionen av termen i 

fråga. När dubbelbeskattningsavtalet saknar en definition av en term, och inte heller den interna 

lagstiftningen innehåller definitionen, torde problem kunna uppstå, eftersom tolkning varken kan 

göras utifrån avtalets lydelse, eller genom en internrättslig metod. I sådana fall torde tillämpning 

av den folkrättsliga tolkningsmetoden vara nödvändig för att kunna fastställa definitionens 

innebörd. Tillämpning av den folkrättsliga tolkningsmetoden torde dock vara problematiskt, 
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eftersom parternas ”gemensamma avsikt” med en definition kan vara svårt att fastställa, varför 

viss revidering är av 2:29 IL är nödvändig för harmonisering. 

Vad gäller tolkning av ett avtals innebörd, tillämpas däremot den folkrättsliga tolkningsmetoden i 

första hand. Enligt Wienkonventionen skall tolkning göras utifrån avtalsparternas ”gemensamma 

avsikt”, vilket innebär att avtalets ordalydelse i första hand skall tas i beaktning. Om 

modellavtalet antas, torde avtalet motsvara medlemsstaternas ”gemensamma avsikt” och tolkning 

skall därmed ske utifrån det reviderade modellavtalets ordalydelse efter BEPS-projektets 

revidering.  

Eftersom både OECD och lagstiftaren till IL har som mål att harmonisera lagstiftning, vilket kan 

utläsas i prop.1986/87:30, bör det stå klart att förändrade kommentarer till modellavtalet även 

medför en förändring av tolkningen av 2:29 IL. Som ovan diskuterat är det möjligt att det inte 

finns ett behov av förändring av 2:29 IL i situationer där den interna rätten tillåter en öppen 

tolkning, samtidigt som modellavtalet ger tydlig vägledning. Som tidigare konstaterat i flera 

avgöranden, skall då både OECD:s modellavtal och tillhörande kommentarer användas för 

tolkning och en harmonisering torde uppnås.  

Avgörande för vilka revideringar som torde krävas av IL är huruvida lagen ger utrymme för 

tolkning enligt modellavtalet eller omöjliggör denna tolkning genom sin ordalydelse. Om 

utrymme för tolkning ges, finns ingen anledning till att revidera IL, eftersom harmonisering kan 

uppnås genom tolkning med bakgrund av modellavtalet. Om IL:s ordalydelse däremot avgränsar 

tolkningsmöjligheterna, krävs en revidering av IL för att harmonisering med modellavtalet skall 

uppnås. 
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Bilaga 1: OECD model tax convention 

Permanent establishment 

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a 

fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly 

carried on. 

 

2. The term "permanent establishment" includes especially: 

 a) a place of management; 

 b) a branch; 

 c) an office;  

d) a factory; 

 e) a workshop, and 

 f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural 

resources. 

 

3. A building site or construction or installation project constitutes a permanent 

establishment only if it lasts more than twelve months. 

 

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent 

establishment" shall be deemed not to include: 

 a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods 

or merchandise belonging to the enterprise; 

 b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise 

solely for the purpose of storage, display or delivery; 

 c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise 

solely for the purpose of processing by another enterprise; 

 d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing 

goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise; 

 e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying 

on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character; 

 f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of 
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activities mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall activity 

of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory 

or auxiliary character. 

 

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person — other than 

an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies — is acting on behalf of an 

enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude 

contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent 

establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the 

enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 

which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of 

business a permanent establishment under the provisions of that paragraph. 

 

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a 

Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, 

general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such 

persons are acting in the ordinary course of their business. 

 

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is 

controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which 

carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or 

otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the 

other. 
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Bilaga 2: 2:29 IL 

Fast driftställe 
1 st. Med fast driftställe för näringsverksamhet avses en stadigvarande plats för affärsverksamhet 

varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs. 

 

2 st. Uttrycket fast driftställe innefattar särskilt 

- plats för företagsledning, 

- filial, 

- kontor, 

- fabrik, 

- verkstad, 

- gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar, 

- plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet, och 

- fastighet som är en lagertillgång i näringsverksamhet. 

 

3 st. Om någon är verksam för en näringsverksamhet här i Sverige och har fått och regelmässigt 

använder fullmakt att ingå avtal för verksamhetens innehavare, anses fast driftställe också finnas 

här. 

 

4 st. Fast driftställe anses däremot inte finnas i Sverige bara därför att någon bedriver 

affärsverksamhet här genom förmedling av mäklare, kommissionär eller någon annan oberoende 

representant, om detta ingår i representantens vanliga näringsverksamhet. 

 


