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Abstract
Transfer Pricing and Recharacterization

The purpose of the compilation thesis has been to compare the ability to recharacterize 
cross-border transactions under the OECD Transfer Pricing Guidelines, 2010 version 
(OECD Guidelines), and OECDs new guidance from the BEPS project 2015 (Final 
Report) with the possibility to reclassify legal transactions in accordance with Swedish 
domestic law. The latter is an interpretation of the Swedish Supreme Administrative 
Court’s (SAC) case law on the taxation of transactions based of their true import. The 
aim has also been to examine if the possibility to recharacterize cross-border transactions 
under the OECD Guidelines and Final Report is limited by domestic law, i.e. SAC’s case 
law or the Correction Rule when the Correction Rule is to be applied. The Correction 
Rule is the Swedish domestic arm’s length principle rule. A central methodological ques-
tion is the value of OECD’s guidance as a legal source when the correction rule and tax 
treaties are to be applied, considering e.g. the principle of legality and the Vienna treaty 
convention and the fact that Sweden is a dualistic State, meaning that implementation of 
tax treaties into Swedish law by the Swedish congress is required.

The conclusion is that the OECD’s guidance regarding recharacterization goes beyond 
the possibility provided for under domestic law. The OECD guidance regarding recha-
racterization adds something new other than what follows from the Correction Rule. 
To recharacterize transactions in accordance with OECDs non-binding guidelines, i.e. 
based on economic substance or that the transaction is irrational, goes according to the 
study beyond the scope of reasonable interpretations of the Correction Rule. This does 
not mean that transactions cannot be recharacterized under current Swedish law, but it 
means that the OECD guidance on recharacterization cannot be used. The legal option 
available to recharacterize transactions when the Correction Rule is tested is the cor-
responding review of taxation on the basis of transactions true import made under SAC’s 
case law. The practices and methodical review to be applied is that for Case law when civil 
law classification has been crucial in taxation and Economic concepts that do not find any 
determination in legal rules. Tax treaties cannot extend taxation by recharacterization in 
the situation that this cannot be done under Swedish domestic law or in the situation that 
there are no clear answers in domestic law.

The study also presents comments de lege ferenda regarding the appropriateness of 
allowing the OECD guidance on recharacterization to form the basis for new legislation 
in Sweden and the need to review the Correction Rule. It also asks the question if the new 
guidance is compatible with the arm’s length principle in Article 9 in the OECD Model 
Convention. Finally, the study also comments the need for OECD to analyze the effects 
for companies and authorities that transactions, although properly labelled with contract 
and civil law, they can be recharacterized due to OECDs far reaching new guidance.
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1 Inledning

1.1 Ämnet
1.1.1 Inledning
I min licentiatavhandling Verklig innebörd undersökte jag Högsta för-
valtningsdomstolens (HFD) inkomstskattepraxis avseende beskattning 
på grundval av rättshandlingars verkliga innebörd mellan 1972 och 
2011.1 Av utrymmesskäl valde jag i detta arbete bort frågan om en till-
lämpning av Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises 
and Tax Administrations2 (OECDs Transfer Pricing Guidelines) också 
kan leda till frågor avseende om transaktioner är riktigt betecknade 
vid tillämpningen av 14 kap. 19 § IL (korrigeringsregeln). Licentiatav-
handlingen och två artiklar i vilka jag uppdaterat analysen med senare 
avgöranden från HFD,3 utgör tillsammans med föreliggande studie en 
sammanläggningsavhandling i ämnet finansrätt för avläggande av juris 
doktor examen.

I denna avslutande studie behandlas möjligheten att omkarakterisera 
gränsöverskridande transaktioner enligt vägledningen i OECD Guide-
lines4 och Slutrapporten5 när den s.k. korrigeringsregeln i svensk intern 
rätt ska tillämpas. Inom ramen för undersökningen jämförs även vägled-
ningen avseende omkarakterisering av transaktioner enligt OECD Gui-

1 Se Burmeister 2012.
2 Se bilaga 10 där OECDs kommentar till modellavtalets artikel 9 återfinns och där 
OECDs benämning av riktlinjerna är angiven.
3 Se Burmeister i SvSkT 2013 s. 679–689 och 2015 s. 458–487. I dessa artiklar går jag 
igenom och analyserar HFDs praxis om verklig innebörd under perioden den 1 januari 
2012 till och med 31 december 2014 i syfte att uppdatera licentiatavhandlingen.
4 OECDs Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administra-
tions, 2010 Edition, av mig benämnd OECD Guidelines.
5 OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 
8–10 – 2015 Final Reports, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, av mig 
benämnd Slutrapporten. Den 23 maj 2016, dvs. i ett sent skede i detta undersöknings-
arbete, godkände OECD Council Slutrapportens vägledning såsom varande en del av 
OECDs Transfer Pricing Guidelines.
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delines och Slutrapporten med HFDs praxis om beskattning på grundval 
av rättshandlingars verkliga innebörd.

Det finns ofta ett behov att pröva om rättshandlingar är riktigt beteck-
nade. I praxis avseende beskattning på grundval av rättshandlingars verk-
liga innebörd har det så gott som uteslutande varit fråga om komplicera-
de transaktioner och skatteplaneringstransaktioner som prövats av HFD. 
Att omkvalificera rättshandlingar och låta beskattning ske på grundval 
av rättshandlingars verkliga innebörd behöver åtskiljas från rättshand-
lingar som aldrig företagits, dvs. skenrättshandlingar, vilka bortses ifrån 
vid beskattningen. Rättshandlingar som utgör ren fiktion kräver inte att 
någon bedömning görs av om dessa är oriktigt betecknade då dessa aldrig 
företagits.6

När det är fråga om gränsöverskridande transaktioner skiljer sig bolags-
skattesatserna mellan länder vilket innebär att bolagsskattebesparingar 
kan erhållas om inkomsterna höjs i jurisdiktioner med lägre skattesats 
och sänks i länder med högre skattesats. När det är fråga om företag i 
intressegemenskap som finns i olika stater kan denna typ av inkomst-
överflyttning uppnås exempelvis genom den s.k. transferprisdesign och 
-policy som tillämpas för bestämmandet av priser på gränsöverskridande 
försäljning av varor och tjänster mellan företagen.

För att prissättningen ska godtas måste den vara marknadsmässig 
enligt den s.k. armlängdsprincipen. I svensk intern rätt återfinns denna 
princip i 14 kap. 19 § inkomstskattelagen (IL), som brukar benämnas 
korrigeringsregeln. I de svenska skatteavtalen återfinns också armlängds-
principen, i de flesta avtalen i artikel 9 som i mycket stor utsträckning 
följer OECDs modellavtal.7 För att förenkla framställningen har jag valt 
att göra på följande sätt. När jag använder mig av artikel 9 menas ingång-
na skatteavtals armlängdsprincip om inte annat anges. Med armländs-
principen menas att prissättningen vid gränsöverskridande transaktioner 
mellan företag i intressegemenskap ska baseras på samma eller liknande 
villkor som oberoende parter skulle ha kommit överens om vid mot-
svarande transaktioner under samma eller liknande förhållanden på den 
öppna marknaden.8

6 Vad gäller distinktionen mellan sådana rättshandlingar som utgör ren fiktion, dvs. sken-
rättshandlingar (simulerade rättshandlingar) och sådana som åsatts en felaktig beteckning 
(dissimulerade rättshandlingar), se t.ex. Simon Almendal 2005 s. 49 samt SOU 1975:77 
s. 48. Se även Simon Almendal i SvSkT 2011 s. 324 ff., Arvidsson 1990 s. 212, Bergström 
1978 s. 98 ff. och 1984 s. 48 ff.
7 Se bilaga 11 där en genomgång av armlängdsstandarden i svenska skatteavtal återfinns 
och jämför med modellavtalets (OECD Model Tax Convention on Income and on Capi-
tal) lydelse som återfinns i bilaga 8.
8 Se t.ex.OECD Guidelines s. 23, Arvidsson 1990 s. 21.
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En prövning av om priset på en gränsöverskridande transaktion mel-
lan närstående bolag är marknadsmässig enligt armlängdsprincipen utgår 
från den rubricering de närstående bolagen åsatt en transaktion. Detta 
gäller oavsett om det är en prövning av armlängdsprincipen enligt kor-
rigeringsregeln eller vid tillämpning av skatteavtal. Om transaktionen 
exempelvis är rubricerad som uthyrning av en tillgång är frågan om 
hyran är marknadsmässig. Det förekommer emellertid situationer där 
frågan uppkommer om åsatta rubriceringar på transaktioner bör godtas 
eller omkarakteriseras. Är det exempelvis fråga om en uthyrning av en 
tillgång eller är det fråga om ett avbetalningsköp av tillgången trots att 
de närstående bolagen rubricerat transaktionen som uthyrning? Frågan 
om hur långt möjligheten till omkarakteriseringar sträcker sig vid gräns-
överskridande transaktioner har stor aktualitet eftersom näringslivet är 
allt mera globaliserat. Omstruktureringar som medför flytt av funktioner 
såsom produktion etc. över landgränser, nedläggningar av verksamheter 
i vissa länder, organiseringen och investeringar i forskning och utveck-
ling, överlåtelser och upplåtelser av immateriella tillgångar etc. är ständigt 
pågående i de större och medelstora företagen.

De närstående bolagen i multinationellt verksamma företag (nedan 
benämnda MNEs) företar i ovan nämnda operativa skeenden transaktio-
ner med varandra vilka rättsligt innebär att avtal ingås. När exempelvis 
ägande eller nyttjande av immateriella tillgångar är uppe för diskussion 
uppkommer frågor om transaktioner bör genomföras som upplåtelser 
eller överlåtelser av immateriella tillgångar. De skattemässiga effekterna 
skiljer sig åt betydligt både omedelbart och över tiden beroende på vilket 
val av transaktion och rubricering som väljs. Närstående företag har ofta 
stor möjlighet att strukturera interna transaktioner såsom man finner 
lämpligt och åsätta följdenliga rubriceringar på dessa avtal. Detta gyn-
nar den operativa utvecklingen och tillväxten för MNEs. Effekten kan 
även bli att bolagsskattebaser förflyttas till de stater där ekonomiska vär-
den etableras. Till detta kommer att vissa länder har lägre bolagsskatt än 
andra eller särskilt förmånliga skatteregler för viss typ av verksamhet eller 
för värdefulla tillgångar såsom immateriella tillgångar eller kapital. Vid 
sidan av operativt drivna förändringar finns det således även skattein-
citament i vissa situationer att strukturera inkomstförflyttningar. Detta 
uppmärksammades som ett problem av bl.a. G20-länderna och utmyn-
nande i att OECD tog sig an en mycket omfattande åtgärdsplan9 2013 
mot base erosion and profit shifting (projektet och företeelsen benämns 
nedan BEPS).

9 Se ACTION PLAN ON BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING – OECD 
2013.
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OECDs agenda har allt sedan dess haft BEPS i fokus där omkarak-
terisering av transaktioner har varit en av punkterna i åtgärdsplanen.10 
Slutrapporten avseende Action 8–10, som bl.a. behandlar omkarakterise-
ring av transaktioner i syfte att ge verktyg mot BEPS, offentliggjordes av 
OECD den 5 oktober 2015.11 Slutrapportens nya vägledning avseende 
när omkarakterisering av transaktioner bör aktualiseras enligt OECD går 
längre än enligt den vägledning som ges i OECD Guidelines (2010 års 
version). Den 23 maj 2016 godkände OECD Council Slutrapportens 
vägledning såsom varande del av OECDs Transfer Pricing Guidelines.12

Det är centralt för tillväxten av den privata sektorn att näringslivet har 
möjlighet att förutse effekterna av hur de organiserar sitt företagande på 
ett rationellt och effektivt sätt. Det är viktigt att undvika situationer där 
internationell ekonomisk dubbelbeskattning riskerar uppkomma, dvs. 
att en och samma inkomst på en gränsöverskridande transaktion mellan 
företag i intressegemenskap beskattas hos olika skattesubjekt i flera sta-
ter.13 Om gränsöverskridande transaktioner omkarakteriseras uppkom-
mer normalt en dubbelbeskattning av en inkomst. Omkarakterisering av 
en gränsöverskridande transaktion görs uteslutande i en stat för att den 
skattepliktiga inkomsten ska öka, medan en minskning av beskattnings-
underlaget i den andra staten inte sker med automatik utan inkomsten i 
denna stat baseras på den av parterna rubricerade transaktionen och det 
åsatta priset. Det finns mekanismer i skatteavtalen för att söka lösa dessa 
dubbelbeskattningssituationer.14 Någon skyldighet att undanröja dub-
belbeskattningen finns dock inte. Men även i de fall där det är möjligt att 
undanröja dylika dubbelbeskattningssituationer när omkarakterisering 

10 Under action 10 sägs följande: ”Action 10 – Other high-risk transactions. Develop 
rules to prevent BEPS by engaging in transactions which would not, or would only very 
rarely, occur between third parties. This will involve adopting transfer pricing rules or 
special measures to: (i) clarify the circumstances in which transactions can be recharacte-
rised;” Se ACTION PLAN ON BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING – OECD 
2013.
11 Se OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 
8–10 – 2015 Final Reports, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, 
OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264241244-en.
12 Se nyhetsmeddelande daterat den 15 juni 2015 på OECDs hemsida (www.OECD.
org). Även riktlinjerna i rapporten avseende action 13 gällande dokumentation är sedan 
den 23 maj 2016 del av OECD Transfer Pricing Guidelines.
13 Benämns fortsättningsvis dubbelbeskattning. Se t.ex. Dahlberg 2014 s. 31–32 där han 
klargör skillnaden mellan internationell juridisk dubbelbeskattning och internationell 
ekonomisk dubbelbeskattning.
14 Korrsponderande justeringar, se artikel 9 (2) i OECDs modellavtal (se bilaga 8) och 
artikel 9 (2) som återfinns i flera av de svenska skatteavtalen, men inte alla (se bilaga 11), 
samt artikel 25 i OECDs modellvtal avseende ömsesidiga överenskommelser.
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av transaktioner görs ensidigt av en stat tar dessa förfaranden mycket 
lång tid och är kostsamma för de enskilda företagen.

I svensk intern rätt bestämmer och avgränsar intern rätt, tillämpad av 
HFD i praxis, när omkvalificering av rättshandlingar kan aktualiseras, 
dvs. när åsatta rubriceringar på rättshandlingar inte godtas på grundval 
av en prövning av rättshandlingars verkliga innebörd. OECD ger i sina 
riktlinjer vägledning om när gränsöverskridande transaktioner bör omka-
rakteriseras. Korrigeringsregeln är som nämnts ovan vår svenska interna 
lagregel, med armlängdsprincipen som utgångspunkt och den motsva-
rar i princip artikel 9 i OECDs modellavtal, som också ger uttryck för 
armlängdsprincipen.15 Av förutsebarhets- och effektivitetsskäl är det av 
vikt att innehållet i gällande rätt preciseras avseende vilka möjligheter till 
omkarakterisering av gränsöverskridande transaktioner som ryms inom 
korrigeringsregeln i svensk intern rätt och vilket rättskällevärde OECDs 
vägledning avseende omkarakterisering av transaktioner har i detta hän-
seende. Utöver detta är även frågan om möjligheterna till omkarakteri-
sering skiljer sig åt vid en tillämpning av korrigeringsregeln jämfört med 
tillämpningen av armlängdsprincipen i ett skatteavtal.

Beaktat det ovan sagda och att BEPS-projektet (Slutrapporten) ökar 
möjligheterna till omkarakterisering jämfört med OECD Guidelines, är 
det särskilt angeläget att undersöka om rättskällevärdet av vägledningen 
i OECD Guidelines och Slutrapporten avseende omkarakterisering skil-
jer sig åt vid en tillämpning av korrigeringsregeln. Huvuduppgiften för 
undersökningen är att enligt den allmänt accepterade rättskälleläran att 
analysera hur OECDs vägledning avseende omkarakterisering av trans-
aktioner står i relation till HFDs praxis om beskattning av rättshand-
lingar på grundval av deras verkliga innebörd och kan läggas till grund 
för en tolkning av korringeringsregeln.

Armlängdsprincipen och korrigeringsregeln har varit föremål för tidi-
gare forskning i Sverige.16 Några tidigare gjorda undersökningsarbeten 
gällande OECDs Transfer Pricing Guidelines vägledning avseende omka-

15 Arvidsson konstaterade 1990 att även om normerna i intern rätt och i OECDs modell-
avtal i princip grundar sig på samma koncept, föreligger vissa skillnader i deras materiella 
innehåll. Vad avser rekvisitet rättssubjekt utgår den svenska normen från ett avtalsförhål-
lande. Detta innebär enligt Arvidsson att normen inte är tillämplig på sådana fall där en 
överföring endast berör en fysisk person, t.ex. en överföring mellan två förvärvskällor som 
en och samma person äger. Huruvida OECD-normen är tillämplig i en dylik situation 
lämnar Arvidsson som en öppen fråga. Arvidsson analyserar även i vilken utsträckning 
begreppen enterprise och näringsidkare sammanfaller med varandra och konstaterar även 
att viss skillnad föreligger beträffande rekvisitet intressegemenskap. Se Arvidsson 1990 
s. 177–181.
16 Se Lodin 1973, Wiman 1987, Arvidsson 1990 och Aldén 1998.
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rakterisering av transaktioner och dessas rättskällevärde när korrigerings-
regeln i 14 kap. 19 § IL ska tillämpas har jag inte kunnat finna. Arvidsson 
konstaterade 1990 att svensk rätt inte medger en skälighetsprövning av 
transaktioner i sin analys av s.k. brevlådeföretag.17 Gäverth menade 1998 
att korrigeringsregelns lydelse beaktat RÅ 1990 ref. 34 (Mobil oil) inte är 
tillämplig enbart mot det förhållandet att ett bolag är underkapitaliserat.18

1.1.2  Några utgångspunkter avseende armlängdsprincipen 
i svensk intern rätt

Vid gränsöverskridande transaktioner av varor och tjänster mellan före-
tag i intressegemenskap ska armlängdsprincipen tillämpas. Detta gäller i 
Sverige och i en stor del av övriga världen. I Sverige återfinns principen i 
ingångna skatteavtal och i korrigeringsregeln.

Armlängdsprincipen innebär att prissättning och övriga villkor vid 
gränsöverskridande transaktioner mellan företag i intressegemenskap ska 
motsvara vad som skulle ha tillämpats mellan oberoende parter under 
jämförbara omständigheter. De åsatta marknadsmässiga villkoren vid 
gränsöverskridande transaktioner av varor eller tjänster mellan företag 
i intressegemenskap ska således styra prissättningen av transaktionerna. 
Tillämpningen av armlängdsprincipen på transaktioner utgår normalt 
från en jämförelse av villkoren vid transaktioner mellan närstående parter 
med villkoren vid transaktioner mellan oberoende parter.

Korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL har följande utformning:
”Om resultatet av en näringsverksamhet blir lägre till följd av att villkor avta-
lats som avviker från vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende 
näringsidkare, ska resultatet beräknas till det belopp som det skulle ha uppgått 
till om sådana villkor inte funnits. Detta gäller dock bara om

1. den som på grund av avtalsvillkoren får ett högre resultat inte ska beskat-
tas för detta i Sverige enligt bestämmelserna i denna lag eller på grund av ett 
skatteavtal,

2. det finns sannolika skäl att anta att det finns en ekonomisk intressegemen-
skapmellan parterna och

3. det inte av omständigheterna framgår att villkoren kommit till av andra 
skäl än ekonomisk intressegemenskap.”

17 Se Arvidsson 1990 s. 221 ff. och 413 f. Eftersom s.k. omfakturering inte är en sken-
rättshandling kan rättshandlingen inte frånkännas rättslig verkan. Den adekvata metoden 
enligt Arvidsson för att bedöma omfaktureringsfall är att använda korrigeringsregeln och 
att detta fastslagits i RÅ 1980 Aa 114 och RÅ 1979 Aa 121.
18 Se Gäverth 1998 s. 49 och 51.
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Bestämmelsen har utformats som en prisjusteringsregel där korrigering 
av inkomsten av näringsverksamheten kan aktualiseras om avtalsvillko-
ren för en transaktion mellan närstående avviker från vad oberoende par-
ter avtalar för ett motsvarande mellanhavande. En bestämmelse i skatte-
lagstiftningen om oriktig prissättning mellan företag i ekonomisk intres-
segemenskap har funnits sedan kommunalskattelagens tillkomst 1928.19 
Sedan dess har den materiellt ändrats vid två tillfällen, 1965 och 198320 
och flyttats till 14 kap. 19 och 20 §§ IL.

Prisjusteringen om avvikande avtalsvillkor för transaktionen mellan 
närstående föreligger jämfört med oberoende parters motsvarande trans-
aktion utgår från den prissättning som råder för sistnämnda mellanha-
vande. Rättsfakta som uppställs är således bl.a. om avvikande avtalsvill-
kor föreligger för transaktioner mellan närstående parter jämfört med vad 
oberoende ingår för motsvarande transaktioner. När en prövning enligt 
regeln ska göras måste således bevisfakta avseende transaktionen (-erna) 
analyseras avseende om villkoren för transaktionen avviker från vad obe-
roende hade avtalat för motsvarande transaktion (-er). Rättsföljden om 
avvikande villkor föreligger för den närstående transaktionen jämfört 
med den mellan oberoende parter är att det skattepliktiga resultatet för 
näringsverksamheten ska beräknas till det belopp det skulle ha uppgått 
till om det avvikande avtalsvillkoret för transaktionen inte funnits.

Korrigeringsregeln är i förarbetena beskriven som en felprisregel som 
ska bli tillämplig på inkomstöverföringar vid internationella transaktio-
ner.21 Uppställda rättsfakta i regeln kräver som ovan redan nämnts att 
prövningen utgår från transaktionen, dvs. den överlåtna eller upplåtna 
varan eller tjänsten, när avvikande avtalsvillkor undersöks. Lagrummet är 
inte avgränsat till några särskilda transaktioner utan omsluter allt i trans-
aktionsväg. Att s.k. kompensationsinvändningar godtagits i praxis förkla-
ras av att regeln tar sikte på om resultatet för hela näringsverksamheten 
blivit lägre. Detta utgör grunden för att kompensationsinvändningar kan 

19 SFS 1928:370. I 43 § KL återfanns lydelsen ”…försålt varor till högre pris än de i all-
mänhet gällande…”. I anvisningspunkten till paragrafen stadgades att vissa bestämmelser 
meddelas för de fall gränsöverskridande överflyttning av vinst ägt rum.
20 SFS 1965:573 och SFS 1983:123.
21 Förarbeten ur vilka det framgår att prövningen ska utgå från transationen (-er) är prop. 
1965:126 s. 24 ff. där det talas om t.ex. prissättningen på ”affärer, varor, tjänsteprestatio-
ner, skulder, fordringar”. I prop. 1982/83:73 talas om ”utlandstransaktioner, transaktio-
ner”. Prop. 1999/2000:2 s. 188 där kompensationsinvändningar enligt regeln kommen-
teras, ”Denna princip innebär att ett för lågt pris vid en transaktion kompenseras av ett 
för högt pris på en vid en annan transaktion”. Det bör även nämnas att i SOU 2005:99 
s. 202 sägs att ”…utgör en specialutformad regel för internationella transaktioner”.
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åberopas för att visa att resultatet totalt sett inte blivit lägre, men det är 
fortfarande transaktionen (-erna) som måste prövas mot regeln.22

Korrigeringsregeln är såldes en specifik felprisregel som ska förhindra 
inkomstöverföringar genom gränsöverskridande transaktioner med av-
vikande avtalsvillkor. Regeln är införd och verkar således som en special-
regel på inkomstöverföringar vid internationella transaktioner och är till-
lämplig inom inkomstslaget näringsverksamhet.

En tillämpning av korrigeringsregeln handlar om att justera för av-
vikande avtalsvillkor för den mellan närstående företag företagna trans-
aktionen jämfört med vad oberoende hade ingått för motsvarande 
transaktion och basera den skattepliktiga resultatberäkningen på att det 
av vikande avtalsvillkoret inte funnits. Vad gäller den tidigare oklara frå-
gan om någon av korrigeringsregeln eller uttagsbeskattningsregeln i IL 
har företräde har HFD förklarat att korrigeringsregeln utgör en special-
bestämmelse för internationella förhållanden som har företräde framför 
generella regler vid beräkning av näringsverksamhets resultat.23 Från 
lagtolkningssynpunkt äger en specialbestämmelse i allmänhet företräde 
framför allmänt utformade bestämmelser enligt principen lex specialis 
legi generali derogat.24 Allmänna regler för inkomstens beräknande i IL 
intar därmed en kompletterande ställning till korrigeringsregeln i situa-
tioner när denna inte kan tillämpas.25

Utgångspunkten för en prövning enligt korrigeringsregeln är som 
nämnts ovan den transaktion (-er) som avtalats mellan närstående parter 
jämfört med vad oberoende ingår för motsvarande transaktioner. Frågan 
som ställs i denna undersökning är om regeln tillåter en omkarakterise-
ring av den avtalade transaktionen (-er). När ett företag exempelvis lånat 
kontanta medel till ett närstående företag är utgångspunkten vid pröv-
ningen enligt korrigeringsregeln att den faktiskt företagna transaktionen 
är just ett lån. Om det låntagande företaget är kraftigt underkapitali-
serat (dvs. om företaget inte hade kunnat erhålla ett liknande lån från 

22 Detta kan jämföras med uttagsbeskattningsreglerna i 22 kap. IL där en kvittning mot-
svarande kompensationsinvändningar enligt korrigeringsregeln sannolikt inte är möjlig 
då det i reglerna stadgas att uttag av en tillgång eller tjänst ska behandlas som om den 
avyttrats mot en ersättning som motsvarar marknadsvärdet (jämför 22 kap. 7 § IL).
23 Se RÅ 2004 ref. 13.
24 Se t.ex. Strömholm s. 464. Speciallagsmaximen (speciallag bryter allmän lag) utgör en 
av de maximer som uttrycker rättskälleprinciper, vilka enligt Strömholm knappast någon-
sin uttalas i lagstiftningen, men som man ofta med stor säkerhet torde kunna utgå från 
är en del av det juridiska yrkeskunnande som lagstiftaren mer eller mindre medvetet byg-
ger på och även förutsätter hos rättstillämparna. Aldén behandlar regelkonkurrens inom 
inkomstskatterätten och analyserar hur de s.k. derogationsprinciperna kan tillämpas när 
regelkonkurrens inte enbart är skenbar utan verklig, se Aldén 1998.
25 Se även t.ex. Arvidsson 1990 s. 176 och Aldén 1998 s. 48 ff.
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utomstående långivare) uppkommer frågan om lånet, helt eller delvis, 
kan omrubriceras till ett tillskott med följden att räntebetalningarna hos 
låntagande företag skattemässigt ändrar karaktär från ränta till exempel-
vis utdelning. Det finns en mängd olika transaktioner där frågan kan 
uppkomma om korrigeringsregeln tillåter en omkarakterisering av den 
rubricering som åsatts transaktionen (-erna). Det kan exempelvis vara 
fråga om överlåtelser av immateriella tillgångar mellan närstående företag 
där köpande företag omedelbart upplåter rätten att nyttja tillgångarna 
till det överlåtande företaget. Frågan om korrigeringsregeln tillåter en 
omkarakterisering av åsatt rubricering på en transaktion eller serier av 
transaktioner och vad som utgör den rättsliga ramen och avgränsningen 
enligt gällande rätt för detta är den övergripande frågeställningen för 
undersökningen.

1.1.3 Något om armlängdsprincipen i skatteavtal
Skatteavtal blir en del av svensk intern rätt genom inkorporering. Vid den 
svenska rättstillämpningen är det således inte skatteavtalet som sådant 
som tillämpas. Det är istället inkorporeringslagen med avtalet som bilaga 
som tillämpas. I likhet med situationen i många andra dualistiska stater 
kan ett skatteavtal enligt svensk rätt således anses ha s.k. dubbel karaktär. 
Denna dubbla karaktär består i att avtalen har såväl en folkrättslig sida, 
som rör de avtalsslutande staternas förpliktelser gentemot varandra, som 
en internrättslig sida. Den senare består i avtalstexten i egenskap av intern 
lag och rör relationen mellan staten och de skattebetalare som omfattas av 
avtalets tillämpningsområde.26

Skatteavtalstillämpning enligt svensk rätt kan beskrivas i tre steg.27 
Det första steget består av att fastställa beskattningsanspråk enligt intern 
svensk rätt. I detta steg är det således fråga om en traditionell tolkning av 
svensk skattelag.

Föreligger ett beskattningsanspråk i Sverige består det andra steget i att 
utreda huruvida Sverige ingått ett skatteavtal som begränsar Sveriges rätt 
att beskatta den aktuella inkomsten. Det är i detta andra steg som skat-
teavtalstolkning aktualiseras. Här gäller att beskattning enligt skatteavtal 
kan ske i den utsträckning det inte utvidgar den rätt att beskatta som 
följer av en stats interna skatterätt (gyllene regeln).

26 Se Lindencrona 1992 s. 11. Se även Dahlberg 2000 s. 61 ff. och 2014 s. 249 och 
258 ff.
27 Se exempelvis RÅ 1996 ref. 38. Se även Dahlberg 2014 s. 244–249 som beskriver vad 
man bör beakta när man ska tillämpa ett skatteavtal.
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Det tredje steget består i att tillämpa intern rätt med de begränsningar 
som skatteavtalet stadgar. För att avtalets begränsande effekt på intern 
rätt ska ges effekt krävs att skatteavtalet ges företräde framför det av 
intern rätt stadgade beskattningsanspråket.

Det finns även anledning att säga något om vilken roll OECD spelar 
i hur skatteavtalen kommit att utformas och särskilt i fråga om arm-
längdsprincipen. OECDs uppgift är att främja en positiv utveckling av 
världsekonomin med en fri handel för att nå största möjliga ekonomiska 
tillväxt i medlemsstaterna. Risken för dubbelbeskattning medför hinder 
för en fri rörlighet av varor, tjänster och kapital över gränserna. På skatte-
området bedriver OECD ett kontinuerligt arbete för att uppnå en sam-
syn om internationella principer på skatteområdet. OECD har t.ex. tagit 
fram en modell för skatteavtal som ligger till grund för ett omfattande nät 
av skatteavtal staterna emellan. Till de enskilda artiklarna i modellavtalet 
har det arbetats fram kommentarer som speglar gemensamma tolkningar 
och principer vilka staterna normalt accepterat. En sådan internationellt 
vedertagen beskattningsprincip är armlängdsprincipen.

Det har även tidigare nämnts att det i modellavtalet tagits in en regel 
vid felaktig prissättning av gränsöverskridande transaktioner mellan före-
tag i intressegemenskap i artikel 9 (1) som bygger på armlängdsprinci-
pen. Normalt återfinns armlängdsprincipen i skatteavtal mellan stater. 
I många fall har dessa utformats i enlighet med artikel 9 (1) i OECDs 
modell för skatteavtal28 som har följande lydelse29:

”Where…conditions are made or imposed between the two enterprises in their 
commercial or financial relations, which differ from those which would be made 
between independent enterprises, then any profits which would, but for those 
conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by any reason of those 
conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise 
and taxed accordingly.”

Artikeln har haft samma lydelse sedan OECDs första modellavtal 1963.30 
Artikeln omfattar företag i en avtalsslutande stat som direkt eller indirekt 

28 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital 2014, se https://www.oecd.
org/ctp/treaties/2014-model-tax-convention-articles.pdf.
29 Se bilaga 8 för den fullständiga lydelsen av artikel 9 i OECDs modellavtal.
30 Se genomgången i bilaga 8 av lydelsen i artikel 9 från 1963–2014. Innan 1963 års 
lydelse av artikel 9 i OECDs modellavtal har jag kunnat finna armlängdsprincipen i den 
internationella skatterätten i Model Bilateral Convention for the Prevention of the Dou-
ble Taxation of Income and Property London draft (1946), Model Bilateral Convention 
for the Prevention of the Double Taxation of Income Mexico Draft (1943), League of 
Nations, Draft Convention for the Allocation of Business Income Between States for the 
Purposes of Taxation, in League of Nations (Fifth sess. 1935), League of Nations, Draft 
Convention on the Allocation of Business Income between States for the Purposes of 
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deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra avtalsslutande 
staten eller äger del i detta företags kapital. Vidare gäller artikeln även om 
samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av 
såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtals-
slutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital. När någon 
av dessa förutsättningar är för handen och det i transaktioner företagen 
emellan avtalas villkor som avviker från vad som skulle ha avtalats mellan 
av varandra oberoende företag, får all inkomst som utan sådana villkor 
skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i 
fråga inte gjort det, inräknas i detta företags inkomst och beskattas.

En korrigering av inkomsten hos ett företag enligt artikeln kan ge 
upphov till dubbelbeskattning om motsvarande belopp redan har beskat-
tats hos företaget i intressegemenskap i en annan stat. Artikel 9 (2) i 
modellavtalet föreskriver sedan att om ovan omständighet föreligger ska 
en motsvarande justering göras i den andra staten i syfte att undanröja 
dubbelbeskattningen.31

OECD har utarbetat OECDs Transfer Pricing Guidelines för att ingå-
ende diskutera och beskriva området i syfte att komma fram till vad som 
kan vara acceptabel prissättning vid gränsöverskridande transaktioner 
mellan företag i intressegemenskap. OECDs Transfer Pricing Guidelines 
utvecklas successivt och i kommentaren till artikel 9 i modellavtalet hän-
visas till dessa. I kommentaren till artikel 9 sägs följande:

”This Article deals with adjustments to profits that may be made for tax purposes 
where transactions have been entered into between associated enterprises (par-
ent and subsidiary companies and companies under common control) on other 
than arm’s length terms. The Committee has spent considerable time and effort 
(and continues to do so) examining the conditions for the application of this 
Article, its consequences and the various methodologies which may be applied 
to adjust profits where transactions have been entered into on other than arm’s 
length terms. Its conclusions are set out in the report entitled Transfer Pricing 
Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, which is 

Taxation, in League of Nations (Fourth Sess. 1933). Se bilaga 9 där dessa tidigare lydelser 
i internationell rätt innan 1963 av armlängdsprincipen som jag kunnat finna återfinns. 
Se även Vann, Richard J., Sydney Law School, Legal Studies Research Paper No. 10/127, 
Reflections on Business Profits and the Arm’s-Length Principle.
31 Artikel 9 (2) om korresponderande justering tillkom i 1977 års modellavtal och fanns 
således inte med i OECDs första modellavtal 1963. Se bilaga 8 där lydelserna återfinns. 
Artikel 9(2) återfinns även i många av våra svenska skatteavtal dock inte alla. Artiklar om 
korresponderande justering saknas i skatteavtalen med Grekland, Indien, Kenya, Korea, 
Nya Zeeland, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tanzania, Vietnam och Zambia med flera 
(se bilaga 11 där jag samlat lydelserna av armlängdsstandarden i de svenska skatteavtalen). 
Det är uppenbarligen inte på svenskt initiativ som artikel 9 (2) inte finns med i vissa skat-
teavtal då det svenska modellavtalet innehåller en artikel 9 (2).
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periodically updated to reflect the progress of the work of the Committee in this 
area. That report represents internationally agreed principles and provides guide-
lines for the application of the arm’s length principle of which the Article is the 
authoritative statement.”32

Till hjälp vid tolkningen av artikel 9 (1) har OECD alltså arbetat fram 
och gett ut OECDs Transfer Pricing Guidelines för att harmonisera 
internprissättningsfrågor mellan medlemsstaterna när det är fråga om 
skatteavtalstillämpning. I Sverige har HFD, när det varit fråga om att 
tillämpa korrigeringsregeln (dvs. svensk intern rätt och inte skatteavtals-
tillämpning) uttalat att OECDs rapporter i relevanta delar kan tjäna som 
vägledning vid tillämpningen av korrigeringsregeln.33 Regeringen har 
sagt att riktlinjerna ger en god och välbalanserad belysning av den pro-
blematik som såväl skattskyldiga som skattemyndigheter kan förväntas 
ställas inför på internprissättningsområdet och att värdefull vägledning i 
många fall kan hämtas från dessa.34

Prisgranskningen enligt OECDs Transfer Pricing Guidelines ska base-
ras på den rubricering som de närstående företagen gett transaktionen.35 
När internpriser på transaktioner ska åsättas genomförs enligt OECDs 
Transfer Pricing Guidelines en s.k. funktions- och riskanalys som klar-
gör vilka funktioner och risker som återfinns i värdekedjan (dvs. värde-
skapandet inom ramen för koncernens affärsmodell) och hur dessa är 
fördelade mellan de närstående företagen. I detta kartläggnings- och ana-
lysarbete klargörs vilka funktioner och tillgångar i värdekedjan som är de 
mest värdeskapande och vilka risker som har störst betydelse för prissätt-
ningen. Funktions- och riskanalysen läggs sedan till grund för jämförbar-
hetsanalysen (bl.a. valet av lämplig prismetod och prisjämförelseanalyser) 
utifrån vilket internpriset sedan prognostiseras och sedermera åsätts för 
de många gånger dagligen förekommande interna gränsöverskridande 
transaktionerna. Viktiga ledord i metodiken att sätta och pröva intern-
priser är bl.a. separate entity approach, dvs. att de närstående bolagen ska 
behandlas som om de vore helt oberoende av varandra, significant peoples 
function, dvs. i vilken entitet verkar människorna som är centrala och 
avgörande för värdeskapandet, och tested party, dvs. den eller de enklaste 
enheterna i transaktionsflödet prisjämförs med helt oberoende företags 

32 Se bilaga 10 där den fullständiga kommentaren till modellavtalets artikel 9 från 2014 
återfinns. I bilaga 10 återfinns de tidigare kommentarerna till artikel 9 från 1963–2010 
och det kan konstateras att hänvisningen till OECD Guidelines har funnit i kommenta-
ren sedan 1998, men inte innan dess.
33 Se RÅ 1991 ref. 107 (Shell-målet).
34 Se prop. 2005/06:169 s. 89.
35 Se t.ex. OECD Guidelines kapitel I, punkten 1.64.
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flöden, vilket många gånger medför att den mest värdeskapande entiteten 
i internflödet erhåller residualvinsten.36

En fråga är om det enligt artikel 9 i OECDs modellavtal och OECDs 
kommentar till den är möjligt att omkarakterisera en mellan parterna 
avtalad transaktion. Det är odiskutabelt att priset på den transaktion som 
prövas kan ifrågasättas och eventuellt justeras. Det är således möjligt att 
göra prisjusteringar enligt artikel 9 baserat på att ett pris på en jämförbar 
transaktion mellan oberoende parter avviker från det åsatta priset på prö-
vad transaktion mellan närstående, men frågan är som sagt om det enligt 
artikelns ordalydelse är möjligt att omkarakterisera transaktionen i sig.

1.1.4  Något om omkarakterisering av transaktioner  
när skatteavtal tillämpas

En fråga som ställts redan ovan i avsnitt 1.1.3 är om det enligt artikel 9 
i OECDs modellavtal och OECDs kommentar till den är möjligt att 
omkarakterisera en mellan parter avtalad transaktion. Det är helt klart att 
priset på den transaktion som prövas kan ifrågasättas och eventuellt jus-
teras. Det kan dock vara fallet att innehållet i transaktioner inom ramen 
för gjord prisprövning kan behöva klarläggas där det exempelvis saknas 
skriftliga avtal eller där vissa villkor i transaktioner behöver klarläggas 
innan själva prisprövningen görs. Dylika klarlägganden är emellertid 
något annat än att helt omkarakterisera transaktioner som överenskom-
mits mellan parter. Trots denna grundläggande fråga om en omkarakteri-
sering av en mellan parter avtalad transaktion ryms inom artikelns orda-
lydelse återfinns i OECD Guidelines och Slutrapporten vägledning för 
när omkarakterisering i undantagsfall bör aktualiseras. I Slutrapportens 
nya vägledning i kapitel I, återfinns därutöver generellt gällande vägled-
ning avseende omkarakterisering baserad på vad jag valt att benämna 
som en substance over form-prövning. Jag kommer nedan att kortfattat 
beskriva nämnda riktlinjer från OECD.

I Slutrapporten återfinns alltså nya riktlinjer som sedan den 23 maj 
2016 utgör kapitel I, DI samt D4 punkterna 1.119–1.125 i OECDs 
Transfer Pricing Guidelines avseende när omkarakterisering av transak-
tioner dels bör göras utifrån vad jag valt att benämna som en substance 
over form-prövning (OECD använder the accurate delineation of the actu-
al transaction) baserat på en analys av de ekonomiskt relevanta karaktärs-
dragen av transaktionen, dels undantagsvis.37 I förstnämnda vägledning 

36 Se bl.a. kapitel 1 under avsnitt D i OECD Guidelines.
37 Vägledningen i OECD Guidelines avseende omkarakterisering av faktiskt före-
tagna transaktioner är alltså nyligen förändrad genom arbetet i OECDs BEPS projekt. 
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avseende omkarakterisering baserad på substance over form handlar det 
sammantaget sett att bedöma om företaget som ingått transaktioner utgör 
en ”kunnig investerare, bara något kunnig eller en okunnig investerare” 
genom att pröva om företaget genom fysisk närvaro av personer där före-
taget har säte utför värdefulla funktioner och kontrollerar de väsentliga 
riskerna hänförliga till transaktionerna. Om företaget bedöms vara en 
okunnig investerare eller bara något kunnig kan omkarakterisering aktu-
aliseras enligt vägledningen, exempelvis från att tillgångar köpts och hyrts 
ut till externa kunder till att lån istället ska anses ha lämnats och riskfri 
eller riskjusterad ränta anses utgöra armlängdsmässig avkastning istället 
för vad som följer av de civilrättsligt ingångna rättshandlingarna köp och 
uthyrning av tillgångar. Det faktum att transaktionen är civilrättsligt rik-
tigt rubricerad utgör således ingen garanti för att transaktionen kommer 
godtas enligt riktlinjerna. Det handlar med andra ord om att klargöra 
transaktioner utifrån fysiskt utförande av funktioner och kontrollerande 
av risker där det i många fall inte bör bli fråga om omkarakterisering av 
transaktioner, men att detta kan aktualiseras när ett företag hävdas vara 
substansmässigt tunt på kompetent personal. Det är inte bara s.k. brev-
låde företag som kan träffas av denna nya vägledning.

I undantagsfall kan därutöver den faktiskt klarlagda transaktionen 
(som inte blivit föremål för omkarakterisering enligt nyss nämna sub-
stance over form-prövning) enligt vägledningen ändå bortses ifrån, och 
om lämpligt ersättas av en alternativ transaktion, när transaktionen sett 
i dess helhet mot andra med transaktionen sammanhängande arrange-
mang/fakta skiljer sig mot vad oberoende företag som agerar på ett kom-
mersiellt rationellt sätt hade kommit överens om i en jämförbar situation. 

Se den slutliga rapporten – benämnd Slutrapporten i denna studie – avseende Action 
10 som publicerades av OECD den 5 oktober 2015, OECD (2015), Aligning Trans-
fer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8–10 – 2015 Final Reports, OECD/
G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.
org/10.1787/9789264241244-en. Slutrapporten avseende Action 8–10 inom BEPS pro-
jektet behandlar flera sammanhängande områden inom internprissättning – immate-
riella tillgångar, fördelning av risk och kapital samt andra s.k. högrisktransaktioner där 
OECD i actionplanen identifierat att erodering av skattebas och vinstförflyttning kan 
ske. Vägledningen i form av de faktiska skrivningar som återfinns i rapporten är sedan 
23 maj 2016 en del av OECDs Transfer Pricing Guidelines (se meddelande daterat den 
15 juni 2016 på OECDs hemsida, www.OECD.org) och kommer att införlivas i nästa 
publicerade version OECDs Transfer Pricing Guidelines vilka förväntas utges 2017. 
Om Slurapporten (se s. 10, andra stycket i rapporten) enligt OECDs mening utgjorde 
gällande vägledning från OECD på internprissättningsområdet med verkan redan från 
oktober 2015 är oklart för mig. Se även OECD (2015), Explanatory Statement, OECD/
G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD. www.oecd.org/tax/beps-explanatory-
statement-2015.pdf explanatory statement s. 9, punkten 23, ”Some of the revisions may be 
immediately applicable such as the revisions to the Transfer Pricing Guidelines…”.
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När transaktionen skiljer sig mot vad oberoende företag som agerar på 
ett kommersiellt rationellt sätt hade kommit överens om i en jämför-
bar situation och detta även medför att bestämmandet av ett acceptabelt 
pris för respektive närstående företag på transaktionen förhindras kan 
omkarakterisering aktualiseras. Hänsyn ska tas till respektive närstående 
företags perspektiv och andra realistiska tillgängliga alternativ vid tid-
punkten för transaktionen och en kommersiellt irrationell transaktion 
bortses ifrån eller om lämpligt ersätts av en alternativ transaktion enligt 
OECDs nya vägledning. Vid bedömningen av kommersiellt rationellt 
agerande ska hänsyn enligt OECD även tas till om arrangemanget/trans-
aktionerna medför ekonomisk förlust innan skatteinbesparingen som 
följer av arrangemanget.

I Public Discussion Draft38 klargjordes att fokus i prövningen av vad 
som är ett rationellt kommersiellt agerande enligt OECD ska ligga i att 
transaktionen ska uppvisa de fundamentala ekonomiska egenskaper/
innehåll som återfinns i transaktioner mellan oberoende parter.39

I nuvarande publicerad version av OECD Transfer Pricing Guide lines 
(2010 års version)40 återfinns den fram till 22 maj 2016 gällande väg-
ledningen avseende omkarakterisering i punkterna 1.64–1.69. I dessa 
punkter uppställs en möjlighet att undantagsvis omkarakterisera den fak-
tiska transaktionen i sig. Skattemyndigheterna ska utgå från den faktiska 
transaktionen mellan parterna och den prismetod som har tillämpats 

38 Är något som påminner om en remissomgång i ett svenskt lagstiftningsarbete där 
OECD inbjuder allmänheten att lämna synpunkter inför färdigställandet av slutliga pro-
dukter. I svenska propositioner kan man många gånger utläsa hur regeringen bedömt 
remissinstansernas synpunkter. Detta är inte lika lätt att utläsa i OECD material.
39 Se OECD, BEPS Action 10: discussion draft on the use of profit splits in the context 
of global value chains, December 2014 s. 25–27. Centrala ekonomiska innehåll enligt 
Public Discussion Draft mellan oberoende parter menar OECD ger respektive part i 
transaktionen rimlig möjlighet att förbättra och skydda sin kommersiella eller finansiella 
ställning på riskbaserad grund (dvs. att avkastningen ska återspegla tagen risk som res-
pektive part har kunnat bedöma) jämfört med andra realistiska tillgängliga alternativ 
vid tidpunkten för transaktionen. Om arrangemanget sett i sin helhet inte möjliggör 
för någon eller flera av parterna att förbättra eller skydda sin kommersiella eller finan-
siella ställning ska transaktionen (-erna) inte erkännas i internprissättningshänseende. 
Vid denna prövning av kommersiellt rationellt agerande menar OECD att det även är 
relevant att undersöka om det finns alternativ för parterna, inklusive att inte ha gjort 
transaktionen överhuvudtaget om detta förbättrar och skyddar parternas kommersiella 
eller finansiella ställning. Vid bedömningen av kommersiellt rationellt agerande ska hän-
syn enligt OECD även tas till om arrangemanget/transaktionerna medför ekonomisk förlust 
innan skatteinbesparingen som följer av arrangemanget (se punkt 89 i rapporten).
40 Som jag benämner OECD Guidelines då dessa är de senaste publicerade Transfer Pri-
cing Guidelines från OECD. Nästa version förväntas som tidigare nämnts 2017.
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(huvudregeln) förutom i följande två undantagssituationer (se punkten 
1.65 i OECD Guidelines):

1. Om den ekonomiska innebörden av en transaktion avviker från dess 
form.

2. Om oberoende företag inte skulle ha konstruerat transaktionen på 
det sätt som gjorts och en armlängdsmässig ersättning i praktiken 
inte kan bestämmas på transaktionen.

OECDs nya generella vägledning i Slutrapporten för när omkarakterise-
ring av transaktioner bör göras utifrån en substance over form-prövning, 
baserat på en analys av de ekonomiskt relevanta karaktärsdragen av trans-
aktionen, har likheter med den tidigare gällande undantagssituationen 
punkten 1 ovan och den nya undantagssituationen avseende kommersi-
ellt rationellt handlande har tydliga likheter med tidigare gällande punk-
ten 2 ovan.

1.2 Syfte
En central fråga vid rättstillämpningen i Sverige är vilket rättskälle-
värde OECDs Transfer Pricing Guidelines avseende omkarakterisering 
vid gränsöverskridande transaktioner ska tillerkännas när vägledningen 
anförs som grund för en utfyllande tolkning av korrigeringsregeln i 
14 kap. 19 § IL. Detta ställt dels mot att korrigeringsregeln utgör en 
svensk internrättslig regel där tolkning görs enligt den accepterade rätts-
källeläran, dvs. det är inte fråga om tolkning av skatteavtal, dels mot det 
som jag redan undersökt i licentiatavhandlingen, dvs. ställt mot HFDs 
praxis om beskattning av rättshandlingar på grundval av deras verkliga 
innebörd, som utgör den rättsliga begränsning för när rättshandlingar 
kan omkvalificeras i svensk intern rätt och beskattas därefter. En övergri-
pande slutsats i min licentiatavhandling avseende beskattning av rätts-
handlingar på grundval av deras verkliga innebörd enligt HFDs praxis 
är att tolkningsmetoderna för att omkvalificera rättshandlingar varierar 
beroende på normtyp. En övergripande utgångpunkt som måste beaktas 
när korrigeringsregeln ska tillämpas är att prövningen utgår från en fak-
tiskt företagen transaktion (-er). Vid besvarandet av forskningsuppgiften 
måste det också beaktas att OECDs Transfer Pricing Guidelines tagits 
fram av OECD för att harmonisera internprissättningsfrågor mellan 
medlemsstaterna och att dessa har till syfte att utgöra stöd och har sär-
skild relevans som rättskälla för tolkningen av skatteavtal när armlängds-
principen i dessa utformats enligt artikel 9 i OECDs modellavtal. Det är 
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även klart att OECDs Transfer Pricing Guidelines inte utgör förarbeten 
till korrigeringsregeln. Samtidigt har både HFD och regeringen uttalat 
att riktlinjerna i relevanta delar kan tjäna som vägledning vid tillämp-
ningen av korrigeringsregeln. Utöver det sagda motsvarar i princip vår 
svenska internrättsliga korrigeringsregel modellavtalets artikel 9.

En fråga är om möjligheten att omkarakterisera en transaktion enligt 
OECD Guidelines eller Slutrapporten när korrigeringsregeln ska tilläm-
pas avgörs av vilken normtyp41 som prövas för transaktionen och/eller 
om HFD prövat frågan och så att säga genom detta utvecklat en rätts-
praxis som avgränsar möjligheten? Det har redan nämnts att en central 
fråga är vilket rättskällevärde OECDs Transfer Pricing Guidelines har. 
Enligt korrigeringsregeln finns som sagt en möjlighet att göra en prisjus-
tering om de uppställda villkoren i lagrummet är uppfyllda, vilket också 
är fallet enligt artikel 9 i skatteavtalen. Både vår interna korrigerings-
regel och de svenska skatteavtalens prisjusteringsmöjlighet som bygger 
på modellavtalets artikel 9 har sin grund i armlängdsprincipen. Frågan 
är om ordalydelserna i dessa regler ger utrymme att omkarakterisera en 
faktiskt företagen transaktion i sig och om det är skillnad i rättskällevär-
det av OECDs vägledning avseende omkarakterisering av transaktioner 
när det är fråga om tillämpning av svensk intern rätt, dvs. korrigerings-
regeln, jämfört med när artikel 9 i ett skatteavtal ska tillämpas. Frågan 
om korrigeringsregeln möjliggör att en rubricerad transaktion i sig kan 
omkarakteriseras och vad som i så fall utgör den rättsliga ramen för detta 
avser jag att utreda och klarlägga.

Möjligheten till omkarakterisering av rättshandlingar enligt intern 
rätt följer inte av någon uttrycklig skatteregel i IL utan enbart av HFDs 
praxis om beskattning av rättshandlingar enligt deras verkliga innebörd. I 
OECD Guidelines och Slutrapporten beskrivs när omkarakterisering av 
närstående företags rubricering av transaktioner kan göras vid gränsöver-
skridande transaktioner. OECDs Transfer Pricing Guidelines har arbetats 
fram för att utgöra stöd för tolkningen av ett skatteavtals motsvarighet 
till artikel 9 i modellavtalet. Om HFDs praxis avseende beskattning av 
rättshandlingar enligt deras verkliga innebörd innebär att omkarakteri-
sering inte kan göras av en faktiskt företagen transaktion kan då OECD 
Guidelines eller Slutrapporten utvidga möjligheten till omkarakterise-
ring vid gränsöverskridande transaktioner när korrigeringsregeln ska till-
lämpas? För de fall HFDs praxis inte ger svar på frågan kan då OECDs 
riktlinjer avseende omkarakterisering av transaktioner läggas till grund 
för en utfyllande tolkning av korrigeringsregeln och leda till potentiellt 
utvidgade möjligheter att omkarakterisera i förhållande till HFDs praxis 

41 Normtyperna gås igenom i kapitel 2.
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om beskattning på grundval av rättshandlingars verkliga innebörd? Ryms 
en omkarakterisering av transaktioner inom ramen för mängden rimliga 
tolkningar av korrigeringsregeln eller möjliggör regeln endast prisjuste-
ringar av transaktionerna utifrån hur dessa rubricerats? Ovan nämnda 
frågeställningar utgör de grundläggande frågorna för undersökningen i 
denna avslutande del av sammanläggningsavhandlingen.

Syftet med studien är således att jämföra möjligheten att omkarakte-
risera gränsöverskridande transaktioner mellan företag i intressegemen-
skap enligt OECD Guidelines och Slutrapporten med möjligheten att 
omkvalificera rättshandlingar enligt intern rätt, dvs. de möjligheter som 
följer av HFDs praxis om beskattning av rättshandlingar på grundval 
av deras verkliga innebörd. Syftet är vidare att undersöka om möjlig-
heten till omkarakterisering vid gränsöverskridande transaktioner enligt 
OECD Guidelines och Slutrapporten begränsas av intern rätt, dvs. av 
HFDs praxis om beskattning av rättshandlingar på grundval av deras 
verkliga innebörd och/eller korrigeringsregeln när korrigeringsregeln ska 
tillämpas.

I syftet inkluderas analysen av innehållet i gällande intern rätt vad avser 
HFDs praxis om beskattning på grundval av rättshandlingars verkliga 
innebörd. Detta undersökningsarbete återfinns i min licentiatavhand-
ling, två artiklar i SvSkT som uppdaterat analysen med nya avgöranden 
och i en sammanfattande redogörelse under kapitel 2 i denna samman-
läggningsavhandling. Syftet är även att redogöra för vissa synpunkter de 
lege ferenda.

1.3 Metodfrågor
Det finns två metodfrågor för undersökningen som behandlas nedan i 
detta avsnitt, (i) att undersökningen är en sammanläggningsavhandling, 
(ii) att den är rättsdogmatisk. En för undersökningen central rättsdog-
matisk metodfråga är OECDs Transfer Pricing Guidelines rättskällevärde 
dels när det är fråga om att tillämpa skatteavtal, dels när korrigeringsre-
geln ska tillämpas. Genomgången av denna metodfråga skulle i och för 
sig kunna tas med i detta avsnitt, men för att kunna behandlas uttöm-
mande krävs att bl.a. att korrigeringsregeln genomgås innan. Därför har 
jag valt att behandla OECDs Transfer Pricing Guidelines rättskällevärde 
under avsnitt 4.3.

Tyngdpunkten i studien ligger dels i redan tidigare publicerat arbete 
om beskattning på grundval av rättshandlingars verkliga innebörd,42 dels 

42 Se Burmeister 2012.
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i redogörelsen i denna studie avseende när omkarakterisering av transak-
tioner kan aktualiseras enligt OECD Guidelines och Slutrapporten när 
korrigeringsregeln ska tillämpas och hur dessa möjligheter till omkvali-
ficering av rättshandlingar respektive omkarakterisering av transaktioner 
förhåller sig till varandra vid svensk rättstillämpning.

Jag har i största möjliga mån valt att inte upprepa vad jag skrivit i min 
licentiatavhandling annat än i sammanfattande redogörelser och slutsat-
ser kompletterat med den rättsutveckling (dvs. avgöranden om verklig 
innebörd från HFD) som skett under perioden den 1 januari 2012 till 
den 31 december 2014.

Avsikten med denna avslutande sammanläggningsavhandling är så-
ledes att utgå från mina tidigare slutsatser vad gäller möjligheten att om-
kvalificera rättshandlingar enligt HFDs praxis (kompletterat med den 
senaste praxisutvecklingen) och undersöka om möjligheten att omkarak-
terisera gränsöverskridande transaktioner enligt OECD Guidelines och 
Slutrapporten begränsas av HFDs praxis eller korrigeringsregeln när kor-
rigeringsregeln ska tillämpas.43

Jag har valt undersökningsobjekten (i) beskattning på grundval av 
rättshandlingars verkliga innebörd (baserat på HFDs praxis) och (ii) 
omkarakterisering av gränsöverskridande transaktioner (enligt OECD 
Guidelines och Slutrapporten) och att ställa dessa mot korrigerings regeln 
i 14 kap. 19 § IL. I framställningen analyserar jag de valda objekten 
och korrigeringsregeln med utgångspunkt från vad som framgår av lag-
regler, HFDs praxis, svenska förarbeten, svensk och utländsk doktrin 
samt OECD Guidelines, Slutrapporten, övrig vägledning från OECD, 
OECDs modellavtal och dess kommentar.44 Forskningsämnets karaktär 
och de frågor som undersöks har således sin grund i svensk intern rätt 
där möjligheten och gränsen för när OECDs vägledning avseende om-
karakterisering kan användas när intern rätt ska tillämpas analyseras och 
slutsatser dras.

Analysen har utförts med tillämpning av rättsdogmatisk metod. Jag har 
således undersökt gällande rätt med utgångspunkt från den traditionellt 
accepterade rättskälleläran, dvs. svaren på de problem som undersöks 
letas reda på i de allmänt accepterade rättskällorna såsom lagstiftning, 
rättspraxis, förarbeten och doktrin. Avhandlingen är således en traditio-

43 För förståelsen av denna avslutande studie är det en fördel om läsaren har tagit del 
av den tidigare publicerade delen om beskattning av rättshandlingar enligt deras verk-
liga innebörd (Burmeister, Jari, Verklig innebörd – en studie av inkomstskattepraxis, 
Norstedts juridik 2012, 308 sidor) samt av två senare publicerade artiklar (Burmeister 
i SvSkT 2013 s. 679–689 och 2015 s. 458–487). I kapitel 2 i denna framställning finns 
samtidigt en sammanfattning av gjorda undersökningar.
44 Se Påhlsson 1995 s. 21 om att valet av ansats i sig är en metodfråga etc.



36

nell rättsdogmatisk undersökning i det avseendet att huvuduppgiften är 
att tolka och systematisera innehållet i gällande rätt.45

På skatterättens område i Sverige gäller en allmänt accepterad rättskäl-
lehierarki med lagtexten som en rättskälla som ska användas, förarbe-
ten och HFDs prejudicerande praxis som bör användas samt doktrin, 
Skatteverkets publikationer, övriga rättsfall som i vissa situationer kan 
komma att användas.46 Utgångspunkten för tolkning och tillämpning av 
skattelag med hänsyn till föreskriftskravet i regeringsformen (RF) är lag-
textens ordalydelse.47 När lagtextens ordalydelse efter en tolkning inte ger 
ett klart besked i den aktuella frågan måste andra rättskällor användas. 
Om HFD tolkat en viss bestämmelse och gett ett prejudikat är det min 
uppfattning att denna tolkning bör ges företräde i det praktiska rättslivet. 
Om praxis inte ger besked eller är otydlig bör vägledning som ges i förar-
betena ses som auktoritativa. Detta så länge som uttalandena ryms inom 
en rimlig tolkning av lagtextens ordalydelse. Vad gäller tolkningsrekom-
mendationer i doktrinen bör dessa tillmätas betydelse baserat på styrkan i 
de argument som anförs för tolkningen i den aktuella frågan.

Då det i min undersökning även ingår internationella rättskällor, främst 
OECD Guidelines och Slutrapporten avseende armlängdsprincipen vid 
tillämpning av skatteavtal, har jag vid tolkningen av dessa beaktat att en 
annan metod kan krävas än den som i normalfallet gäller vid tolkningen 
av svensk intern rätt. Skatteavtalen är folkrättsliga avtal som, till följd av 
att Sverige är en dualistisk stat, blir en del av den svenska rättsordningen 
först efter de inkorporerats genom s.k. inkorporeringslagar. Då skatteav-
tal är internationella traktater har man regler i 1969 års Wienkonvention 
om hur avtalen ska tolkas att förhålla sig till. Enligt Dahlberg ska folk-
rättslig tolkningsmetod av svenska skatteavtal användas i så hög grad som 
möjligt.48 OECDs modellavtal, kommentarer till modellavtalet och rap-
porter kan också ge ledning för tolkningen av skatteavtal. Det är i kom-
mentaren till artikel 9 i modellavtalet som man finner hänvisningen till 
OECDs Transfer Pricing Guidelines och rapporten således blir en källa 

45 Se även avsnitt 1.6 i min licentiatavhandling.
46 Se t.ex. Kristoffersson i SvSkT 2011 s. 835 ff. Vid rättstillämpning och vid rättsveten-
skaplig forskning är det av mycket stor betydelse att ha klart för sig vilket värde de olika 
rättskällorna har. För att kunna uttala sig om innehållet i gällande rätt måste man även 
veta hur olika rättskällor förhåller sig till varandra, eller med andra ord hur de ska viktas 
mot varandra. Denna fråga har behandlats ingående i den rättsvetenskapliga forskningen. 
Se t.ex. Peczenik 1998 s. 240 ff., Strömholm 1996 s. 309 ff.
47 Se t.ex. Hultqvist 1995 avsnitt 6.3.
48 Se Dahlberg 2014 s. 259. Enligt Dahlberg har uttalanden i propositioner till skatte-
avtal förhållandevis lågt rättskällevärde i varje fall om man jämför med det värde proposi-
tioner till rent intern skattelag har.
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till ledning för tolkning av artikel 9. Dualismen innebär att skatteavtalen 
har en folkrättslig sida och en internrättslig sida vilket man behöver för-
hålla sig till när det är fråga om skatteavtalstillämpning. Detta kommer 
att utvecklas mera under avsnitt 4.3.4.

Det finns anledning att nämna att jag bl.a. som ombud för skattskyl-
diga arbetat med ett flertal fall i skattedomstol där frågan om beskattning 
utifrån rättshandlingars verkliga innebörd varit uppe för prövning (t.ex. 
RÅ 2000 ref. 21 II/Cramo, HFD 2013 ref. 43/Stiftelsebildningsmålet) och 
genomfört rättsliga bedömningar av om omkvalificering av rättshandling-
ar aktualiseras eller inte i olika händelseförlopp. Jag har även varit delak-
tig i processföring vid förvaltningsrätter och kammarrätter där frågor om 
beskattning på grundval av rättshandlingars verkliga innebörd avgjorts 
och i internprissättningsprocesser där korrigeringsregeln varit föremål för 
prövning. Jag har även arbetat för företag vid ömsesidiga förhandlingar 
för att undanröja dubbelbeskattningar vid internprissättningsfrågor och 
i många år arbetat praktiskt med många internprissättningsstudier där 
OECDs Transfer Pricing Guidelines tillämpats. Jag har således i under-
sökningen utnyttjat, förutom rättskällorna, mina erfarenheter och kun-
skaper från min dagliga yrkesroll vad gäller interprissättningsfrågor och 
beskattning av rättshandlingar enligt deras verkliga innebörd.

Vad gäller mina utgångspunkter avseende grundläggande målsättningar 
i rättstillämpningen, om normtillämpning, om rättspraxis som rättskälla och 
om normtillämpningstyper och verklig innebörd enligt HFDs praxis hänvisas 
till avsnitt 1.6 i min licentiatavhandling.

1.4 Avgränsningar
1.4.1 Inledning
I förevarande arbete undersöks om möjligheten att omkarakterisera gräns-
överskridande transaktioner när korrigeringsregeln ska tillämpas baserat 
på vägledning från OECD begränsas av HFDs praxis om beskattning 
på grundval av verklig innebörd och av vad som ryms inom en tolkning 
av korrigeringsregeln. Undersökningen är således inriktad på OECDs 
behandling av omkarakterisering och om denna vägledning begränsas av 
svensk intern rätt när korrigeringsregeln ska tillämpas. Undersökningen 
är således inte inriktad på förhållandet mellan tillämpningen av korrige-
ringsregeln i svensk intern rätt och när frågan är om att tillämpa artikel 9 
i skatteavtal. En jämförelse mellan omkvalificering enligt svensk intern 
rätt och omkarakterisering enligt OECDs vägledning görs för att avgöra 
om OECDs vägledning avseende omkarakterisering av transaktioner är 
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mera långtgående än den möjlighet till omkvalificering av rättshandling-
ar som följer av intern rätt.

Forskningsämnets karaktär och de problem som undersöks har således 
sin grund i svensk intern rätt där möjligheten och gränsen för använd-
ningen av OECDs vägledning avseende just omkarakterisering vid till-
lämpningen i intern rätt analyseras.

Riktlinjerna i OECDs Transfer Pricing Guidelines har skrivits för att 
ge vägledning för tolkningen av artikel 9 i OECDs modellavtal, dvs. har 
sin grund helt i skatteavtalsrätten genom modellavtalet, vars kommen-
tar hänvisar till riktlinjerna.49 Att förstå att den svenska internrättsliga 
korrigeringsregeln har anpassats till skatteavtalens armlängdsprincip och 
att OECDs riktlinjer i relevanta delar är vägledande för tolkningen av 
bestämmelsen är nödvändig för genomförandet av undersökningen. En 
förståelse av skatteavtals införlivande i svensk rätt och skatteavtalstillämp-
ning är även nödvändig för genomförandet av undersökningen i den 
meningen att utan den förståelsen är det inte möjligt att avgöra hur intern 
rätt och skatteavtal förhåller sig till varandra. Denna förståelse krävs för 
att kunna avgöra om några fördjupade undersökningar avseende skatte-
avtalstillämpning behövs. Varför några fördjupade undersökningar avse-
ende skatteavtalstillämpning inte är nödvändig att göra utvecklas nedan.

Nedan redogörs även för andra avgränsningar som jag ansett varit moti-
verade. Inledningsvis redogörs för de avgränsningar som har gjorts avseende 
rättsfallgenomgången i licentiatavhandlingen och senare artiklar.

1.4.2  Rättsfallsgenomgången i licentiatavhandlingen  
och senare artiklar

Mina urvalskriterier vad avser rättsfallsgenomgången i licentiatavhand-
lingen och senare artiklar var följande.

Genomgången avsåg enbart avgöranden från HFD där det kan sägas 
ha varit fråga om beskattning på grundval av rättshandlingars verkliga 
innebörd. Målsättningen var således att enbart behandla avgöranden där 
frågan varit om rättshandlingar ska bli föremål för omkvalificering, dvs. 
om rättshandlingen (rättshandlingarna) varit felrubricerad enligt civil-
rättsliga begrepp som används i inkomstskattelagstiftning eller skatte-
rättsliga normer.

När det varit fråga om rättsfall där avgörande omständigheter inte 
anknyter till rättsförhållanden eller rättsliga institut från civilrätten och 
någon civilrättslig analys i övrigt inte gjorts var ambitionen att avgränsa 

49 Se bilaga 10.
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bort dessa fall (se t.ex. om RÅ 2010 ref. 67 nedan). En gränsdragning 
för vilka rättsfall som skulle inkluderas och exkluderas var nödvändig 
att göra. I annat fall hade t.ex. rättsfall gällande värderingsfrågor i vid 
bemärkelse behövt inkluderas i undersökningen. Utifrån mitt sätt att 
definiera vad beskattning baserat på rättshandlingars verkliga innebörd 
är för något bedömde jag avgränsningen som följdriktig.50 Det är vidare 
enligt min mening felaktigt att tala om omständigheter som inte ome-
delbart bestäms av rättsliga normer, och där någon civilrättslig analys och 
tolkning i övrigt inte gjorts, som prejudiciella.

Det avgörande för avgränsningen är att det ska finnas ett rättsförhål-
lande (ett rättsligt mellanhavande mellan enskilda) som bedöms ligga 
till grund för skatterätten och inte enbart en analys och bedömning av 
ekonomiska begrepp (t.ex. marknadsvärde, rabatter etc.) eller vardagliga 
begrepp (t.ex. resa, brand etc.). Rättsförhållanden (dvs. rättsliga mellan-
havanden mellan enskilda) bedöms enligt civilrättslig tolkningsmetod, 
medan omständigheter som inte omedelbart bestäms av rättsliga normer 
bedöms och avgörs på annat sätt beroende på vilken omständighet som 
ska bedömas (jämför med exempelvis bestämning av ”marknadsvärde” 
genom t.ex. värdering gjord enligt ekonomiska teorier av sakkunnig 
värderingsman). Avgränsningen kan preciseras ytterligare enligt följan-
de. Om civilrättslig analys och rättslig kvalificering är avgörande t.ex. 
när flera avtal som bedömts vara beroende av varandra, där innehållet i 
avtalen bedömts sammantaget och avgjorts av omständigheter som inte 
bestäms av rättsliga normer (t.ex. marknadsvärdet), är dessa fall inklu-
derade i undersökningen. När bedömningar av faktumsidan utgjorts 
av rättsliga bedömningar av diverse rättsförhållanden (rättsliga mellan-
havanden mellan enskilda) där analysen och bedömningen avgjorts av 
omständigheter som inte omedelbart bestäms av rättsliga normer är fallen 
således inkluderade (jämför t.ex. RÅ 1973 Fi 34451). Om bedömningen 
av faktumsidan däremot inte kräver någon sammantagen bedömning av 
de underliggande rättsliga mellanhavandena mellan enskilda (låneavtal, 
köpeavtal etc.) i sig utan bara exempelvis marknadsmässigheten (dvs. 
bara en bedömning av omständigheter som inte omedelbart bestäms 
av rättsliga normer) är fallen exkluderade. Jämför t.ex. RÅ 2010 ref. 67 
där det rättsliga mellanhavandet ”lån” inte är ifrågasatt utan enbart den 
marknadsmässiga nivån på räntan.52

50 Se t.ex. avsnitt 1.6 i licentiatavhandlingen.
51 För en beskrivning av fallet och gjord analys se avsnitt 2.1.1.8 i licentiatavhandlingen.
52 I RÅ 2010 ref. 67 prövades prissättning av räntor på koncerninterna lån från ett svenskt 
moderbolag till ett svenskt dotterbolag. Se även Emanuelsson & Bernath i SvSkT 2010 
s. 773 ff., Moran & Person Österman i SN 2010 s. 718 ff., Wiséen i SN 2011 s. 661 ff., 
Burmeister, Holstad & Wittkull i SvSkT 2011 s. 719 ff. Se även Burmeister 2012 s. 35.
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Min genomgång hade inte heller för avsikt att inkludera rättshand-
lingar som aldrig företagits, dvs. skenrättshandlingar.53 Rättshandlingar 
som utgör ren fiktion kräver inte att någon bedömning görs av om dessa 
är oriktigt betecknade då dessa aldrig företagits.54 Samtidigt bör det sägas 
att bedömningen för vissa mål av om HFD betraktat de aktuella rätts-
handlingarna som oriktigt betecknade eller som skenrättshandlingar kan 
vara svår att göra.55 I och med att HFD även vid situationer när det kan 
vara så att domstolen betraktat rättshandlingarna som skenrättshandling-
ar gör en civilrättslig analys och kvalificering såg jag inget tydligt problem 
med att rättsfall där rättshandlingarna skulle kunna vara skenrättshand-
lingar inkluderades i undersökningen.56

Valet att exkludera underinstansavgöranden hade sin grund dels i att 
enbart HFD är prejudikatsinstans, dels av utrymmesskäl. Enbart HFDs 
rättsfall efter år 1971 medtogs baserat på att HFD från denna tid blev 
renodlad prejudikatsinstans. Detta gällde dock inte rättspraxis avseende 
beskattning av löpande resultat i handelsbolag där jag bedömde att även 
tidigare rättsfall skulle medtas, vilket krävdes för att analysen skulle bli 
tillräckligt heltäckande.

Jag tog inte med mål från HFD där frågan om verklig innebörd endast 
prövats av SRN (se exempelvis RÅ 2001 ref. 66 och RÅ 2009 ref. 31 där 
frågorna om verklig innebörd inte överklagades samt RÅ 2007 ref. 38 
och mål nr 6441-09 där HFD undanröjde SRNs förhandsbesked).

Medtagna mål avsåg i princip bara inkomstskattefrågor (med undantag 
för RÅ 2001 ref. 50, Brynäs-målet). Inkluderandet av rättsfall avseende 
mervärdesskatt, stämpelskatt etc. bedömde jag bli för omfattande inom 
ramen för undersökningen. Detta innebär t.ex. att RÅ 2007 ref. 61 I inte 
är medtagen (gällde en F-skattesedels rättsverkningar mot bakgrund av 
den verkliga innebörden av uppdragsavtal mellan en arbetsgivare och en 
före detta anställd).

53 RÅ 1995 ref. 34 utgör ett exempel på fall där HFD sett åberopade/prövade rättshand-
lingar som skentransaktioner.
54 Vad gäller distinktionen mellan sådana rättshandlingar som utgör ren fiktion, dvs. 
skenrättshandlingar (simulerade rättshandlingar) och sådana som åsatts en felaktig 
beteckning (dissimulerade rättshandlingar), se t.ex. Simon Almendal 2005 s. 49 samt 
SOU 1975:77 s. 48. Se även Simon Almendal i SvSkT 2011 s. 324 ff., Arvidsson 1990 
s. 212, Bergström 1978 s. 98 ff. och 1984 s. 48 ff.
55 Se t.ex. Simon Almendal 2005 s. 158–160 där hon menar att HFD i RÅ 1998 ref. 58 
(II–III, flygplansleasing) förefaller betraktat rättshandlingarna som skenrättshandlingar, 
medan HFD i RÅ 1998 ref. 58 (I) utgör exempel på rättslig omkvalificering av oriktigt 
betecknade rättshandlingar. Flygplansleasingfallen utgör välkända fall där omkvalificering 
aktualiserats av vad som i doktrinen av många setts som oriktigt betecknade rättshand-
lingar (se avsnitt 2.1.1.4 i licentiatavhandlingen).
56 Jämför t.ex. RÅ 1998 ref. 58 (II–III).
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Jag gjorde i licentiatavhandlingen inte anspråk på att ha varit heltäck-
ande. Dock bedömde jag att min genomgång var tillräckligt omfattande 
för att systematiseringen ska kunna anses uppfylla syftet med licentiat-
avhandlingen.

I licentiatavhandlingen beskrev och analyserade jag rättshandling-
ars civilrättsliga innebörd i det utvalda händelseförlopp som återfinns i 
avsnitt 5 avseende bl.a. ägande i handels- och kommanditbolag. I övrigt 
valde jag i princip att avgränsa mig till att undersöka om HFD gjort en 
civilrättslig bedömning och vilka bevisfakta och hjälpfakta som varit avgö-
rande vid den rättsliga kvalificeringen eller om HFD baserat sitt synsätt 
på annan grund. Att jag enbart genomförde en djuplodande civilrättslig 
beskrivning och analys i den särskilda delen av undersökningen baserar 
sig på dels utrymmesskäl, dels att jag inte bedömde det vara nödvändigt 
för mina syften. I min undersökning i licentiatavhandlingen kategori-
serades således HFDs praxis om verklig innebörd där en stor mängd av 
målen fallit tillbaka på en civilrättslig tolkning som gjorts av HFD. I min 
undersökning ingick alltså inte att fördjupande analysera civilrätten i sig. 
Att gjorda undersökningar avseende civilrätten var begränsade medförde 
inte att undersökningens syfte inte kunde uppfyllas.

1.4.3 Skatteavtalstolkning
Jag har avgränsat bort skatteavtalstolkningsfrågor, dvs. den mera djup-
gående analysen av situationer där lagvalsfrågor kan uppkomma57och hur 
skatteavtal ska tolkas. Ska exempelvis skatteavtal tolkas som svensk lag, 
dvs. mer objektivt utan beaktande av partsavsikter mellan staternas för-
handlare, eller enligt Wienkonventionens och folkrättslig praxis avseende 
tolkning av traktater, är viktiga och intressanta frågor som undersökts 
och diskuterats utförligt i svensk doktrin.58 Jag beskriver dock på vilken 
grund OECDs Transfer Pricing Guidelines blir en källa till ledning för 
tolkning av artikel 9, dvs. genom hänvisningen från kommentaren till 
artikel 9 i modellavtalet vid skatteavtalstillämpning. Jag redogör för rätts-
källevärdet av vägledningen på ett principiellt plan dels när det är fråga 
om prövning av skatteavtals internrättsliga sida (dvs. prövning i svensk 
domstol), dels när behörig myndighet genom ömsesidiga överenskom-
melser ska undanröja dubbelbeskattning eller lämna prissättningsbesked 

57 Se t.ex. Sallander i SvSkT 2010 s. 177–204 och Hultqvist i SvSkT 2010 s. 520–534.
58 Se exempelvis Lindencrona 1994, Mattsson, Tolkning av dubbelbeskattningsavtal, i 
Mattsson, Skrifter i internationell skatterätt (2002), Dahlberg 2000 och 2014, Kleist 
2012, Hilling i SvSkT 2014 s. 322–340, Bjuvberg i SvSkT 2015 s. 111–130 och Bjuv-
berg i SvSkT 2015 s. 427–443.
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på folkrättslig grund, dvs. skatteavtalens folkrättsliga sida. Jag behandlar 
även OECD Guidelines och Slutrapportens rättskällevärde i fråga om 
omkarakterisering av transaktioner vid skatteavtalstolkning.

Det bör återigen sägas att en förståelse av skatteavtals införlivande i 
svensk rätt och skatteavtalstillämpning behövs för genomförandet av 
undersökningen. Utan denna förståelse är det inte möjligt att avgöra hur 
intern rätt och skatteavtal förehåller sig till varandra och förståelsen krävs 
för att kunna avgöra om några fördjupade undersökningar avseende skat-
teavtalstillämpning behövs. Att även förstå och beakta att korrigerings-
regeln har påverkats av skatteavtalens armlängdsprincip och att OECDs 
Transfer Pricing Guidelines i relevanta delar är vägledande för tolkningen 
av bestämmelsen är nödvändigt för genomförandet av undersökningen. 
Även en analys och förståelse av hur det förhåller sig med OECDs Trans-
fer Pricing Guidelines rättskällevärde när det är fråga om prövning mot 
intern rätt respektive skatteavtal är en central metodfråga att klargöra.

Nedan utvecklar jag varför en fördjupad analys av hur skatteavtal ska 
tolkas inte behöver göras för att undersöka om möjligheten till omkarak-
terisering vid gränsöverskridande transaktioner enligt OECD Guidelines 
och Slutrapporten begränsas av svensk intern rätt, dvs. av HFDs praxis 
om beskattning av rättshandlingar på grundval av deras verkliga inne-
börd och/eller korrigeringsregeln när korrigeringsregeln ska tillämpas.

Frågan om OECDs Transfer Pricing Guidelines rättskällevärde i fråga 
om omkarakterisering av en transaktion vid tolkning av skatteavtalens 
internrättsliga sida (dvs. vid skatteavtalstillämpningens andra steg59) upp-
kommer endast i den situationen när utgångspunkten är att en omkarak-
terisering av en gränsöverskridande transaktion rymts och aktualiserats 
vid prövningen enligt intern rätt (dvs. HFDs praxis om verklig innebörd 
och korrigeringsregeln har tillåtit en omkarakterisering av en transak-
tion). Denna avgränsning, dvs. att OECD riktlinjers rättskällevärde i 
fråga om omkarakterisering av transaktioner vid skatteavtalstolkning kan 
avgränsas bort, förutsätter att omkarakterisering enligt OECD Guide lines 
och Slutrapporten vid bedömningen mot svensk intern rätt, dvs. korrige-
ringsregeln, begränsas av HFDs praxis om beskattning av rättshandling-
ar på grundval av deras verkliga innebörd när korrigerings regeln tolkas 
enligt den allmänt accepterade rättskälleläran samt att vägledningen från 
OECD avseende när omkarakterisering av transaktioner bör aktualiseras 
går längre än den omkvalificering av rättshandlingar som är möjlig enligt 
HFDs praxis. Under avhandlingsarbetet har denna slutsats kunnat dras 
efter arbetet med kapitel 2–4 där det framkommit dels att OECDs väg-
ledning avseende omkarakterisering av transaktioner går längre än HFDs 

59 För en beskrivning av skatteavtalstillämpningens steg enligt svensk rätt se avsnitt 1.1.3.
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praxis avseende omkvalificering av rättshandlingar, dels att omkarakteri-
sering enligt OECD Guidelines och Slutrapporten begränsas av den möj-
lighet till omkvalificering som finns enligt svensk intern rätt, dvs. det som 
följer av HFDs praxis om beskattning av rättshandlingar på grundval av 
deras verkliga innebörd vid tolkningen av korrigeringsregeln.

När intern rätt tillåter omkarakterisering (dvs. skatteavtalstillämp-
ningens första steg) uppkommer frågan om vem som har beskattnings-
rätt enligt aktuellt skatteavtal (dvs. skatteavtalstillämpningens andra steg 
där skatteavtalstolkningsfrågorna aktualiseras). Min forskningsfråga, 
om möjligheten till omkarakterisering vid gränsöverskridande transak-
tioner enligt OECD Guidelines och Slutrapporten begränsas av intern 
rätt, aktualiseras inte när svensk intern rätt tillåter omkarakterisering. En 
omkarakterisering enligt OECDs riktlinjer motsvarande den som tillåts 
enligt intern rätt kan inte begränsas av intern rätt då den just är tillåten 
enligt intern rätt. En omkarakterisering enligt OECDs riktlinjer vid skat-
teavtalstolkning och tillämpning i intern rätt (skatteavtalstillämpningens 
andra och tredje steg) som utvidgar beskattningen jämfört med tillåten 
omkarakterisering enligt intern rätt är inte möjlig enligt den s.k. gyllene 
regeln. En beskattning enligt skatteavtal kan ske i den utsträckning det 
inte utvidgar den rätt att beskatta som följer i en stat enligt dess interna 
skatterätt.60

Skatteavtalstolkning (dvs. skatteavtalstillämpningens andra steg) aktu-
aliseras således inte om intern rätt inte tillåter omkarakterisering. I denna 
situation föreligger det inte ett beskattningsanspråk i Sverige. Därför 
aktualiseras inte det andra steget i skatteavtalstillämpningen, dvs. att utre-
da huruvida Sverige ingått ett skatteavtal som begränsar Sveriges rätt att 
beskatta den aktuella inkomsten, dvs. skatteavtalstolkningsfrågorna upp-
kommer inte i situationen att intern rätt (dvs. HFDs praxis om beskatt-
ning av rättshandlingar på grundval av deras verkliga innebörd och/eller 
korrigeringsregeln) inte tillåter omkarakterisering.

En fördjupad analys av skatteavtalstolkning utifrån OECDs modell 
för skatteavtal och hur dess kommentar ska beaktas samt Wienkonven-
tionens tolkningsregler etc. för att exempelvis undanröja dubbelbeskatt-
ning genom korresponderande justeringar eller ömsesidiga förhandlingar 
är således inte nödvändiga att undersöka för att besvara frågeställningarna 
för denna studie.

Det kan således konstateras att frågan om OECD Guidelines och Slut-
rapportens rättskällevärde i fråga om omkarakterisering av transaktioner 
vid tillämpning av skatteavtal uppkommer när utgångpunkten är att en 
omkarakterisering av en gränsöverskridande transaktion är til låten enligt 

60 Se avsnitt 4.3.5, 4.6.2 och den av mig gjorda schematiska bilden sist i avsnitt 5.3.
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intern rätt som utgörs av HFDs praxis om verklig innebörd och korrige-
ringsregeln. Först då uppkommer frågan om vem som har beskattnings-
rätt enligt aktuellt skatteavtal (dvs. andra steget i skatteavtalstillämpning-
en där skatteavtalstolkningsfrågorna aktualiseras) och om exempelvis 
en justering av beskattningen i den andra staten ska göras (dvs. steg 3 i 
skatteavtalstillämpningen). För de fall en justering inte görs kvarstår en 
dubbelbeskattningssituation, vilken kan undanröjas exempelvis genom 
ömsesidig förhandling.

Att på ett ingående sätt behandla frågor om skatteavtalstolkning tillför 
inget till analysen om möjligheten att omkarakterisera en gränsöverskri-
dande transaktion enligt OECD Guidelines och Slutrapporten begränsas 
vid tillämpningen enligt svensk intern rätt, dvs. av HFDs praxis om verk-
lig innebörd och/eller korrigeringsregeln varför avgränsningen enligt min 
bedömning är motiverad.

1.4.4 Komparativ undersökning
Arbetet i licentiatavhandlingen innehöll ingen komparativ del i den 
meningen att andra länders rätt avseende beskattning baserad på rätts-
handlingars verkliga innebörd analyserades. Mitt val förklarades dels 
av utrymmesskäl, dels av det faktum att en meningsfull komparativ 
undersökning kräver en mycket djuplodande analys av utländsk intern 
rätt vilket inte var görligt inom ramen undersökningsarbetet. En mera 
allmän genomgång av hur doktriner om verklig innebörd ser ut i olika 
länder bedömde jag inte som nödvändig för de syften min undersökning 
hade. En dylik allmän genomgång bedömde jag inte skulle tillföra något 
användbart för analysen.

Mitt arbete i denna sammanläggningsavhandling inkluderar ingen 
komparativ del i den meningen att andra länders rättssystem undersöks 
för att se om möjligheten att undantagsvis omkarakterisera en rättshand-
ling enligt OECD Guidelines eller Slutrapporten begränsas av det som 
följer av eventuella interna regler eller praxis om beskattning av rätts-
handlingar enligt deras verkliga innebörd. Skälet för avgränsningen är 
att meningsfulla komparativa undersökningar i dessa delar skulle kräva 
mycket djuplodande analyser av utländsk intern rätt av t.ex. hur skatteav-
tal införlivas och om OECDs Transfer Pricing Guidelines och ändringar 
i dessa kan få direkt verkan i olika staters interna rätt. Detta har inte varit 
möjligt att genomföra inom ramen för denna undersökning. En mera all-
män genomgång av hur verklig innebörd-doktriner/substance-over-form 
ser ut i olika länder samt dessas förhållande till möjligheten att undan-
tagsvis omkarakterisera en rättshandling enligt OECD Guidelines eller 
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Slutrapporten är inte nödvändig för att uppfylla de syften jag uppställt 
för avhandlingsprojektet.

1.4.5 Konstitutionell rätt, EU-rätt och övrigt
En intressant fråga är hur beskattning utifrån rättshandlingars verkliga 
innebörd förehåller sig till legalitetsprincipen, dvs. att allt uttag av skatt 
måste ha stöd i lag enligt 2 kap. 10 § andra stycket och 8 kap. 2 § RF.61 
Även grundlagstödet för normutfyllnad genom OECDs Transfer Pricing 
Guidelines i sin helhet är intressant att undersöka på djupet. Jag kommer 
förstås analysera frågorna, men en fullständig konstitutionell undersök-
ning har jag av utrymmesskäl valt att inte genomföra.

EU-rättslig analys återfinns inte i undersökningen.62 I licentiatav-
handlingen undersöktes exempelvis inte den EU-rättsliga principen om 
förfarande-/rättsmissbruk då det inte finns några direkta likheter med 
beskattning på grundval av rättshandlingars verkliga innebörd och detta 
således inte hade tjänat mitt syfte. Samma sak gäller den svenska skat-
teflyktslagen. En tillämpning av skatteflyktslagen yrkas av Skatteverket i 
förvaltningsdomstol som andrahandsgrund och utgör inte en del av ordi-
narie rättsregler där frågor beskattning på grundval av rättshandlingars 
verkliga innebörd kan uppkomma.

I denna sammanläggningsavhandling undersöker jag möjligheten att 
omkarakterisera gränsöverskridande transaktioner när korrigeringsregeln 
ska tillämpas. En transaktion kan de facto vara inkoherent i den mening-
en att den har en annan rubricering i utlandet. En erhållen betalning från 
ett utländskt företag till ett svenskt företag kan exempelvis vara utdel-
ning (och vara skattefri i Sverige), medan denna betalning i det utländska 
företaget utgör ränta (och kan vara avdragsgill i den utländska staten). 
Det jag undersöker är möjligheten att omkarakterisera rättshandlingar 
i Sverige när korrigeringsregeln ska tillämpas inte om rättshandlingen 
har en annan karaktär i en annan stat i enlighet med intern rätt i den 
staten. Denna brist i koherens kan exempelvis uppkomma på avkast-
ning från s.k. hybridinstrument. Att beskriva och analysera exempelvis 
hybrid instrument i allmänhet eller mera specifikt tillför inget använd-
bart till min undersökning avseende vad som gör den rättsliga ramen och 
avgränsningen för när transaktioner kan omkarakteriseras när korrige-

61 Den skatterättsliga legalitetsprincipen har behandlats utförligt av framförallt Hultqvist 
(se Hultqvist 1995).
62 För en analys av en s.k. omfördelnings förenlighet med EU-rätten (jämför med det i 
avsnitt 5 utvalda händelseförloppet) se Burmeister i SN 2008 s. 159 ff. och däri gjorda 
referenser.
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ringsregeln ska tillämpas, utan följer som en effekt att ett mellanhavande 
kan behandlas olika enligt olika staters interna rätt.

Vid gränsöverskridande transaktioner är det vanligt att en upptaxe-
ring i ett land, t.ex. baserat på möjligheten att omkarakterisera en gräns-
överskridande transaktion, även medför att resultatet av transaktionen 
beskattas i ett annat land, dvs. leder till dubbelbeskattning av en och 
samma inkomst i två länder. Frågan om vilka verktyg som finns tillhanda 
för att undanröja sådan dubbelbeskattning enligt skatteavtal eller andra 
verktyg (t.ex. korresponderande justering, ömsesidig förhandling, bila-
terala eller unilaterala advanced pricing agreements, skiljeförfaranden) 
omfattas inte av undersökningen. En allmän genomgång av dessa verktyg 
för att undanröja dubbelbeskattning är inte nödvändig för de syften min 
undersökning har. Samma sak gäller frågor om dokumentationsskyldig-
het av prissättning mellan företag i intressegemenskap. Sådana allmän-
na genomgångar skulle inte tillföra något användbart till analysen. Av 
samma skäl har redogörelser av FNs arbete på internprissättningsområdet 
liksom EUs arbete avgränsats bort.

1.5 Något om terminologin
I detta avsnitt behandlas några frågor om terminologi.

Min undersökning omfattar dels omkvalificeringar av rättshandlingar 
enligt svensk intern rätt och dels de avsnitt i riktlinjer från OECD som 
avser omkarakterisering och icke-erkännande av transaktioner. Jag kommer 
nedan att inleda med att definiera vad som avses med omkvalificering av 
rättshandlingar, omkarakterisering och icke-erkännande av transaktioner.

I mitt val av terminologi har jag haft att förhålla mig till att de ter-
mer som används i svensk rätt i viss utsträckning skiljer sig från de som 
används i OECD Guidelines och Slutrapporten. Det finns även skillna-
der avseende innebörden av terminologin. Som exempel kan nämnas att i 
svensk intern rätt uttrycker HFD att allmänt gäller att beskattning ska ske 
på grundval av rättshandlingars verkliga innebörd med bortseende från den 
beteckning avtalen åsatts av parterna. Konsekvensen av detta kan vara att 
den åsatta beteckningen på en rättshandling inte följs vid beskattningen. 
OECD däremot, använder uttrycken omkarakterisering av den faktiska 
transaktionen (re-characterise) och icke-erkännande (non-recognition) av 
transaktioner. Detta kan enligt OECD aktualiseras dels i undantagsfall, 
dels genom att en transaktion allmänt sett ska klarläggas baserat på en 
analys av de ekonomiskt relevanta karaktärsdragen av transaktionen (the 
accurate deliniation of the actual transaction), vilket kan leda till omkarak-
terisering av en transaktion även om transaktionen är civilrättsligt korrekt 
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rubricerad. När jag behandlar svensk intern rätt har jag mot bakgrund 
av detta valt att följa den terminologi som normalt används i Sverige. 
När jag behandlar OECD material följer jag däremot den av OECD 
använda terminologin. Jag har sett detta som särskilt lämpligt då inne-
börden av terminologin i intern rätt skiljer sig från OECDs när en åsatt 
rubricering på en rättshandling/transaktion inte godtas. Ett exempel på 
när olika uttryck används, men har likartad betydelse är att mellanhavan-
den mellan enskilda benämns som rättshandlingar i svensk rätt och som 
transaktioner av OECD.

Det bör även sägas att uttrycken re-characterise, non-recognition och 
the accurate delineation of the actual transaction som OECD använder 
sig av enligt min mening saknar tillräcklig precision avseende vilka rätts-
fakta som ska vara för handen för att rättsföljderna kopplade till dem ska 
uppkomma. Enligt min mening är detta en följd av OECDs strävan att 
”lägga ekonomiska innebörder” och ”rationella affärsmässiga ageranden” 
till grund för att bedömningar av om transaktioner bör omkarakteriseras 
eller inte. Att definiera och bedöma transaktioners rubricering baserat 
på så pass vaga verktyg öppnar upp för godtyckliga synsätt och argu-
ment avseende ekonomiska synsätt och vad som är rationellt agerande 
eller inte är det. Det spelar ingen roll om transaktionerna exempelvis är 
civilrättsligt giltiga vilket är en tydlig skillnad jämfört med svensk intern 
rätt. I svensk intern rätt är den ekonomiska innebörden normalt en följd 
av det juridiska innehållet i rättshandlingarna, inte tvärtom som är fal-
let med OECDs vägledning, där transaktionen ska klarläggas baserat på 
ekonomiska karaktärsdrag. Att jag valt att använda mig av OECDs ter-
minologi ska inte uppfattas som att jag ger uttrycken legitimitet t.ex. i 
den meningen att dessa skulle ha den precision som enligt min mening 
krävs för exempelvis implementering i svensk intern rätt.

När den svenska korrigeringsregeln behandlas använder jag termen 
transaktion när fråga är om mellanhavanden mellan enskilda. Alterna-
tivt hade termen rättshandling kunnat användas då bestämmelsen utgör 
svensk intern rätt. Av bl.a. förarbeten framgår emellertid att prövningen 
av korrigeringsregeln ska utgå från en transaktion, dvs. termen trans-
aktion/transaktioner används som uttryck för mellanhavanden mellan 
enskilda.63 När det gäller bedömningen enligt svensk intern rätt av om 
en civil- eller skatterättslig analys ska läggas till grund för den rättsliga 

63 I prop. 1982/83:73 talas om ”utlandstransaktioner, transaktioner”. Prop. 1999/2000:2 
s. 188 där kompensationsinvändningar enligt regeln kommenteras, ”Denna princip inne-
bär att ett för lågt pris vid en transaktion kompenseras av ett för högt pris på en vid en 
annan transaktion”. Det kan även nämnas att i SOU 2005:99 s. 202 sägs att ”…utgör en 
specialutformad regel för internationella transaktioner”.
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kvalificeringen av en rättshandling vid tolkningen har HFDs terminologi 
förändrats över tiden.64 Termer som har använts för detta är genomsyn, se 
igenom, skatterättslig genomsyn, beskattning utifrån skatterättslig inne-
börd och beskattning på grundval av rättshandlingars verkliga innebörd. Jag 
har valt att använda den sistnämnda när jag behandlar omkvalificeringar 
enligt HFDs praxis, eftersom HFD numera använder denna terminologi 
(se t.ex. RÅ 1998 ref. 19, RÅ 2004 ref. 27/Avverkningsrättsmålet, RÅ 
2008 not. 169/Trebolitmålet, RÅ 2010 ref. 51/Holmbergmålet).

En situation när den beteckning parterna givit en rättshandling inte 
godtas av HFD på grundval av en beskattning av rättshandlingars verk-
liga innebörd kan enligt min mening betecknas på flera olika sätt, t.ex. 
som omkarakterisering, omklassificering, omrubricering, omkvalifice-
ring. Allmänt gäller att inkomstbeskattning sker på grundval av verk-
lig innebörd av rättshandlingars karaktär. Prövningen av den verkliga 
innebörden av rättshandlingars karaktär är utrednings- och bevisfrågor 
avseende vad som hänt och sker mot civilrättsliga-, skatterättsliga-, eko-
nomiska- och andra rättsliga begrepp. Det är bara när frågan om riktig-
heten i gjord rubricering är uppe för prövning i domstol som uttrycket 
beskattning på grundval av rättshandlingars verkliga innebörd återfinns i 
domskäl. Jag har i framställningen använt omkvalificering när beskattning 
sker på grundval av rättshandlingars verkliga innebörd med konsekven-
sen att parternas beteckning av en rättshandling inte godtas. Jag har valt 
denna benämning då subsumering av rättsligt relevanta fakta handlar om 
att i rättstillämpningen kvalificera faktumsidan mot normsidan för att ta 
ställning till vilken rättsföljd som ska inträda. Gäller tillämpningen t.ex. 
ett civilrättsligt begrepp är den civilrättsliga bedömningen prejudiciell 
vid beskattningen enligt HFD:s praxis, dvs. enligt svensk rätt. Genom att 
välja att använda omkvalificering minimeras risken för sammanbland-
ning med det av OECD använda uttrycket omkarakterisering (som 
definieras nedan) där t.ex. civilrättsligt giltiga transaktioner inte behöver 
ses som prejudiciella. Mellanhavanden mellan enskilda, transaktioner, 
benämns som rättshandlingar när svensk intern rätt behandlas då detta 
används av HFD. När regelsidan prövas i mot faktumsidan vid bedöm-
ningar av rättshandlingars verkliga innebörd används även omständigheter 
och sakomständigheter som synonymer med faktumsidan.

64 Jämför t.ex. RÅ 1995 ref. 35, RÅ 1995 ref. 84 och RÅ 2004 ref. 27 i detta avseende. 
Se även t.ex. von Bahr i SN 1988 s. 568, Arvidsson i SvSkT 1999 s. 209 ff., Silfverberg i 
SN 1999 s. 275 ff., Påhlsson i SN 2007 s. 683, Gäverth & Möller i SN 2007 s. 652 ff., 
Håkansson i SN 1999 s. 772, Simon Almendal 2005 s. 145 ff., Hultqvist i SvSkT 2007 
s. 230, Kellgren i SvSkT 2009 s. 946 ff., Leidhammar & Lindkvist 2010 s. 36, Möller i 
SN 2011 s. 529 ff.
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I OECD Guidelines punkt 1.65, som skrivits för att ge vägledning för 
tolkningen av artikel 9 i OECDs modellavtal talas om omkarakterisering 
av den faktiska transaktionen (re-characterise) när en transaktions rubrice-
ring inte godtas. Detta kan aktualiseras i undantagsfall enligt OECD. Jag 
använder termen omkarakterisering när det är fråga om omrubricering 
av gränsöverskridande transaktioner när OECD Guidelines diskuteras. 
I den nya vägledningen i Slutrapporten som sedan 23 maj utgör del av 
OECDs Transfer Pricing Guidelines65 och som enligt OECD kommer 
att publiceras i nästa version av OECD Transfer Pricing Guidelines66 
används bl.a. begreppet non-recognition för vissa situationer när omka-
rakterisering kan aktualiseras. Jag använder mig av begreppet icke-erkän-
nande för dessa. Jag har övervägt att istället för det direktöversatta icke-
erkännande av OECDs non-recognition att använda bortse ifrån (eller med 
bortseende från) men kommit fram till att non-recognition enligt OECD 
inrymmer både att transaktioner omrubriceras (ersätta transaktioner med 
alternativa transaktioner) och att transaktioner inte anses ha företagits 
alls, medan att bortse ifrån (eller med bortseende från) kan uppfattas 
uttrycka enbart att transaktioner inte ska anses ha företagits. Uttrycket 
med bortseende från förefaller alltså inte med tydlighet omfatta en omrub-
ricering av transaktioner vilket OECDs non-recognition gör utifrån hur 
OECD använder uttrycket. Därför har jag valt att använda den direktö-
versatta termen icke-erkännande när just denna vägledning från OECD 
behandlas.

När OECD Guidelines behandlas använder jag mig således av termen 
omkarakterisering för de undantagssituationer som det ges vägledning 
om när transaktioners rubricering inte ska godtas. När den nya vägled-
ningen i Slutrapporten (från OECD 2015 och beslutad såsom varande 
del av OECDs Transfer Pricing Guidelines den 23 maj 2016) avseende 
när omkarakterisering i undantagsfall kan aktualiseras behandlas av mig 
använder jag alltså den direktöversatta termen icke-erkännande. Förutom 
det faktum att OECD valt att använda olika uttryck föreligger det skill-
nader i den nya vägledningen i Slutrapporten jämfört med OECD Gui-

65 I ett sent skede av arbetet med denna undersökning beslutade OECD Council den 
23 maj 2016 att godkänna Slutrapportens vägledning såsom varande del av OECDs 
Transfer Pricing Guidelines. Även riktlinjerna i rapporten avseende action 13 i BEPS 
projektet gällande dokumentation är sedan denna dag del av OECD Transfer Pricing 
Guidelines. Se OECDs hemsida (OECD.org) och meddelande daterat den 15 juni, 
”OECD Council approves incorporation of BEPS amendments into the Transfer Pricing 
Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations”.
66 Enligt OECD kommer nästa version av Tranfer Pricing Guidelines publiceras 2017 
och i kapitel I, D1 och D4 punkterna 1.119–1.125 återfinns vägledningen avseende 
omkarakterisering (se Slutrapporten).
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delines för när en undantagssituation enligt denna innan 23 maj 2016 
gällande vägledning är för handen, varför det även på denna grund är 
lämpligt att följa OECDs benämningar. När Slutrapportens och OECD 
Guidelines undantagssituationer behandlas tillsammans har jag använt 
mig av termen omkarakterisering i undantagsfall.

Enligt Slutrapportens generellt gällande nya vägledning i kapitel I, D1, 
som ska appliceras allmänt på alla transaktioner, ska transaktioner klar-
läggas baserat på en analys av de ekonomiskt relevanta karaktärsdragen av 
transaktionen (the accurate deliniation of the actual transaction) och omka-
rakterisering av transaktioner kan i vissa situationer aktualiseras inte bara 
i undantagsfall utan som en effekt av den grundläggande analysen av 
internprissättningen. De situationer när detta aktualiseras har jag valt att 
benämna som en substance over form-prövning. I denna prövning som gäl-
ler generellt ska en prövning av transaktioner enligt OECD göras baserat 
på de ekonomiskt relevanta karaktärsdragen av transaktionen. När denna 
prövning medför att gränsöverskridande transaktioners rubricering inte 
godtas benämner jag som omkarakterisering baserad på substance over form. 
Det bör sägas att det är svårt att på ett precist och någorlunda kortfattat 
sätt definiera denna vägledning från OECD som i vissa situationer kan 
medföra omkarakterisering av transaktioner. Substance over form-pröv-
ningen kan enligt min mening exemplifieras med att ett företag, med eget 
kapital som investeras, antingen är en kunnig investerare, bara en något 
kunnig investerare eller en okunnig investerare. Det som avgör om företa-
get är okunnigt, något kunnigt eller kunnigt avseende de transaktioner 
som företas är summerat om det fysiskt finns personer på plats i det land 
där företaget har sitt säte, som utför funktioner och kontrollerar risker 
som är centrala för kommersialiseringen av transaktionerna på plats. Det 
faktum att transaktionerna är riktigt rubricerade civilrättsligt utgör inte 
någon garanti för att transaktionen ska respekteras skattemässigt enligt 
den nya vägledningen om företaget är bara något kunnigt eller okunnigt.

Transaktioner avseende över- och upplåtelse av varor eller tjänster över 
landsgränser benämner jag gränsöverskridande transaktioner eller bara 
transaktioner. Prissättningen på dessa benämner jag som transfer pris, 
internpris eller internprissättning.

Bestämmelsen i intern rätt i 14 kap. 19 § IL om korrigering av felaktig 
prissättning vid gränsöverskridande transaktioner mellan bolag i intres-
segemenskap, som i princip motsvarar artikel 9 i OECDs modellavtal 
och utgår från armlängdsprincipen, kallas i Sverige ofta för korrigerings-
regeln. En annan tänkbar term för bestämmelsen vore armlängdsregeln. 
Jag har i denna studie valt att kalla regeln för korrigeringsregeln då denna 
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term är den vedertagna.67 Det förekommer även att jag använder 14 kap. 
19 § IL.

OECD Transfer pricing Guidelines for Multinational Enterprises and 
Tax Administrations, 2010 Edition är den senaste publicerade versio-
nen av OECDs Transfer Pricing Guidelines. I denna återfinns bl.a. den 
fram till 22 maj 2016 gällande vägledningen om när omkarakterisering 
i undantagsfall kan aktualiseras. Jag har valt att benämna denna som 
OECD Guidelines. Det förekommer även att jag använder mig av vägled-
ningen, riktlinjer som synonymer till OECD Guidelines. Man hade även 
kunnat tänka sig Transfer Pricing Guidelines (TPG). I den internationel-
la litteraturen används ofta OECD Guidelines vilket jag valt att följa.68 
OECD ger förvisso ut en rad olika riktlinjer, men för denna framställ-
ning har jag bedömt att det inte finns någon risk för sammanblandning 
med andra riktlinjer från OECD. När jag använder mig av benämningen 
OECDs Transfer Pricing Guidelines avses OECDs riktlinjer i allmänhet 
avseende internprissättning och inte till ett visst års publicerade version 
av riktlinjerna.

Den slutliga rapporten avseende Action 8–10 inom BEPS projektet 
som OECD Council den 23 maj 2016 beslutade inkludera i OECDs 
Transfer Pricing Guidelines benämner jag Slutrapporten. I denna åter-
finns dels den nya vägledningen från OECD avseende omkarakterisering 
baserad på substance over form som ska appliceras allmänt, dels icke-
erkännande av transaktioner som enbart ska aktualiseras i undantagsfall. 
Det förekommer även att jag benämner Slutrapporten som den nya väg-
ledningen. Jag har övervägt att använda exempelvis 2015 eller 2016 års 
OECD Guidelines men valt bort benämningen då OECD inte publice-
rat nya Transfer Pricing Guidelines utan en slutrapport med ny vägled-
ning som enligt OECD kommer att publiceras i nästa version av OECDs 
Transfer Pricing Guidelines. Jag har även övervägt om 2016 års ändringar 
av Guidelines vore en lämplig benämning men inte valt denna då även 
andra ändringar i OECDs Transfer Pricing Guidelines än Slutrapportens 
har beslutats av OECD Council69 och att OECD aviserat att ytterligare 
ändringar av Transfer Pricing Guidelines är att vänta under 2016.70 Slut-
rapporten utgör således inte de enda ändringarna i OECDs Transfer Pri-

67 Se t.ex. prop. 1999/2000:2 s. 188, SOU 2005:99 s. 193, Arvidsson 1990 s. 21, 
Wiman 2002 s. 91,
68 Jämför exempelvis Monsenego 2013.
69 Riktlinjerna i rapporten avseende action 13 från BEPS-projektet gällande dokumenta-
tion är också sedan den 23 maj 2016 del av OECDs Transfer Pricing Guidelines. Se mera 
om BEPS projektet under avsnitt 3.3 och bilaga 7.
70 Exempelvis i kapitel IX avseende omstruktureringar, se meddelande på OECDs hem-
sida (www.OECD.org) från den 15 juni 2016.
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cing Guidelines under 2016 varför benämningen inte blir rättvisande, 
utan Slutrapporten är en lämplig benämning.

Det förekommer också att jag benämner både OECD Guidelines och 
Slutrapporten tillsammans som vägledning, riktlinjer från OECD avse-
ende omkarakterisering.

När jag beskriver företag i intressegemenskap använder jag uttrycken 
företag i intressegemenskap och närstående företag som synonymer. I det 
motsatta förhållandet används oberoende parter.

Med armlängdsprincipen menas att prissättningen vid gränsöverskri-
dande transaktioner mellan företag i intressegemenskap ska baseras på 
samma eller liknande villkor som oberoende parter skulle ha kommit 
överens om vid motsvarande transaktioner under samma eller liknande 
förhållanden på den öppna marknaden.71 En dylik prissättning benämns 
armlängdspris.

Vad gäller rättsfall från HFD avseende beskattning på grundval av 
rättshandlingars verkliga innebörd har jag namngett dessa när så skett 
i min licentiatavhandling och mina två senare artiklar som uppdaterat 
analysen av avgöranden från HFD.

1.6 Disposition
Avhandlingen är disponerad enligt följande.

I detta kapitel har ämnet, forskningsfrågorna och studiens syfte redo-
gjorts för. Vissa metodfrågor, terminologi och gjorda avgränsningar har 
klargjorts. Syftet med studien är att jämföra möjligheten att omkarak-
terisera gränsöverskridande transaktioner enligt OECD Guidelines och 
Slutrapporten med möjligheten att omkvalificera rättshandlingar enligt 
intern rätt och undersöka om möjligheten till omkarakterisering vid 
gränsöverskridande transaktioner enligt OECD Guidelines och Slutrap-
porten begränsas av intern rätt, dvs. av HFDs praxis om beskattning av 
rättshandlingar på grundval av deras verkliga innebörd och/eller korri-
geringsregeln när korrigeringsregeln ska tillämpas. I syftet är inkluderat 
analysen av innehållet i gällande intern rätt vad avser HFDs praxis om 
beskattning på grundval av rättshandlingars verkliga innebörd. Syftet är 
även att redogöra för vissa synpunkter de lege ferenda.

71 Jämför Arvidsson 1990 s. 21.
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I kapitel 2 finns en sammanfattande beskrivning av min licentiatav-
handling och mina två senare artiklar i SvSkT72 avseende beskattning på 
grundval av rättshandlingars verkliga innebörd enligt intern rätt.

I kapitel 3 lämnas först en översiktlig redogörelse för armlängdsprin-
cipen och OECDs Transfer Pricing Guidelines och hur transaktioner 
enligt vägledningen ska utvärderas när priser ska åsättas eller prövas, 
dvs. något som kan kallas för best practice på internprissättningsområdet 
enligt riktlinjerna. Därefter lämnas en ingående genomgång och analys 
av de undantagssituationer avseende när omkarakterisering kan aktuali-
seras enligt OECD Guidelines som var gällande fram till 22 maj 2016. 
Efter detta redogörs för BEPS-projektet och hur ändringarna avseende 
internprissättningsområdets actions placerar sig in i OECDs sammantag-
na utgångspunkter och målbild. I nästföljande avsnitt redogör jag över-
gripande för de ändringar och tillägg i Slutrapporten som från 23 maj 
2016 utgör del av OECDs Transfer Pricing Guidelines. Därtill redogörs 
ingående för den nya vägledningen avseende omkarakterisering i Slutrap-
porten baserad på substance over form och icke-erkännande av transak-
tioner. Kapitlet avslutas med en jämförelse av omkarakterisering enligt 
OECD Guidelines jämfört med OECDs nya riktlinjer i Slutrapporten 
om substance over form-prövning och icke-erkännande av transaktioner.

I kapitel 4 görs en jämförelse av möjligheten att omkarakterisera en 
gränsöverskridande transaktion enligt OECD Guidelines och Slutrap-
porten (jämför kapitel 3) med möjligheten till omkvalificering av rätts-
handlingar enligt intern rätt (jämför kapitel 2) för att besvara frågan om 
OECDs vägledning går längre än den möjlighet som följer enligt HFDs 
praxis. I kapitlet behandlas korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL, dvs. 
tolkningen av armlängdsprincipen enligt intern rätt baserat på rättskäl-
lorna lag, förarbeten, praxis och doktrin (inklusive OECDs Transfer Pri-
cing Guidelines). OECDs Transfer Pricing Guidelines såsom rättskälla 
i Sverige analyseras, dvs. vid skatteavtalstillämpning och vid tillämp-
ning av intern rätt för att bl.a. klargöra om det föreligger en skillnad 
i vägledningens auktoritet när det är fråga om skatteavtalstillämpning 
och tillämpning av korrigeringsregeln. Konstitutionella utgångspunkter 
i Sverige genomgås i detta sammanhang. Korrigeringsregeln analyseras 
för att kunna besvara frågan om enbart prisjustering kan aktualiseras eller 
om regeln även möjliggör att den faktiska transaktionen kan omkarak-
teriseras och vad som utgör den rättsliga ramen och avgränsningen för 
när gränsöverskridande transaktioner i sådana fall kan omkarakteriseras 
när korrigeringsregeln tillämpas. I kapitlet analyseras också om OECD 

72 Burmeister i SvSkT 2013 s. 679–689 och 2015 s. 458–487, som uppdaterat analysen 
med nya avgöranden från HFD.
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Guidelines och Slutrapporten kan utvidga beskattning genom omkarak-
terisering av gränsöverskridande transaktioner i situationen att: a) intern 
rätt/HFDs praxis om verklig innebörd inte tillåter detta, b) intern rätt/
praxis om verklig innebörd inte ger svar. Slutsatser dras även avseende 
OECD Guidelines och Slutrapportens rättskällevärde vad gäller omka-
rakterisering av transaktioner vid tolkning av korrigeringsregeln.

I kapitel 5 återfinns en sammanfattning av undersökningens slutsat-
ser. Inledningsvis sammanfattas den i framställningen gjorda analysen av 
Slutrapportens och OECD Guidelines vägledning avseende när omka-
rakterisering eller icke-erkännande av transaktioner kan aktualiseras. 
Därefter redogörs sammanfattat för gjord jämförelse av möjligheten att 
omkarakterisera en gränsöverskridande transaktion enligt OECDs väg-
ledning med möjligheten att omkvalificera rättshandlingar enligt HFDs 
praxis avseende beskattning på grundval av deras verkliga innebörd. 
Kapitlet fortsätter sedan med en sammanfattning av de slutsatser som 
undersökningen resulterat i de lege lata avseende möjligheten till omka-
rakterisering av transaktioner vid tolkningen av korrigeringsregeln. Även 
vissa synpunkter de lege ferenda ges vad gäller armlängdsprincipen i kor-
rigeringsregeln och OECDs modellavtal.
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2 Omkvalificering enligt svensk 
intern rätt

2.1 Inledning
I detta kapitel återfinns en sammanfattande beskrivning av relevanta delar 
av slutsatserna från min licentiatavhandling och mina två senare artiklar 
i SvSkT som uppdaterat analysen med senare avgöranden från HFD.1

Skatterättsliga bestämmelser är ofta knutna till olika civilrättsliga 
termer och begrepp. Att den civilrättsliga begreppsbildningen i hög 
utsträckning används i skatterättslig lagstiftning har till stor del sin för-
klaring i att civilrätten reglerar olika typer av ekonomiska händelser. Då 
skattskyldigas ekonomiska verksamhet beskattas är det rimligt att olika 
skattebestämmelser beskriver rättsfakta genom användandet av civilrätts-
liga begrepp. När detta är fallet är en vanlig uppfattning att civilrätten ska 
betraktas som prejudiciell i förhållande till beskattningen. Som en följd 
av detta kan skattskyldiga i viss mån styra skatteutfallet genom att företa 
rättshandlingar utifrån civilrättsliga begrepp till vilka särskilda skatte-
rättsliga konsekvenser är knutna. Detta är en av anledningarna till att en 
stor mängd händelseförlopp av olika beskaffenhet kommit att bli föremål 
för prövning i allmänna förvaltningsdomstolar.

Den ekonomiska verksamheten i ett modernt och globaliserat sam-
hälle är många gånger komplext, vilket de senaste decennierna ökat svå-
righetsgraden i det praktiska juridiska arbetet med att avtala om eko-
nomiska händelser/rättshandlingar. Detta gäller inte minst olika typer 
av finansiella flöden, finansiella investeringar samt säkringar av olika 
typer av finansiella positioner. Denna utveckling har varit till godo för 
ekonomisk tillväxt i form av exempelvis ökade investeringar och ökad 
likviditet på olika marknader. Utvecklingen har samtidigt medfört att 
rubricering av rättshandlingar i vissa situationer har blivit komplicerad. 

1 Se Burmeister 2012, 308 sidor. Se även Burmeister i SvSkT 2013 s. 679–689 och 
2015 s. 458–487. Mer specifika hänvisningar till nämnda undersökningsarbeten och däri 
gjorda hänvisningar återfinns där jag sett det som särskilt relevant.
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Detta föranleder även att frågeställningar har uppkommit om hur dylika, 
i civilrättsligt hänseende svårbedömda rättshandlingar, ska beskattas, dvs. 
rubriceras skattemässigt. Det är inte ovanligt att flera jurisdiktioner är 
inblandade vilket ytterligare försvårar den juridiska analysen. Även okun-
skap i kombination med tidsnöd ökar risken för att skattskyldiga felrub-
ricerar rättshandlingar.

En enhetlig och förutsebar rättstillämpning förutsätter en enhetlig tolk-
ning av civilrättsliga begrepp, dvs. när exempelvis civilrättsliga begrepp 
används i beskattningen ska den civilrättsliga tolkningen av rättshand-
lingen gälla. För att uppfylla de skatterättsliga bestämmelsernas syften 
i olika situationer kan det emellertid finnas ett behov av särskilda skat-
terättsliga definitioner. Dessa begrepp kan definieras lagstiftnings vägen. 
Det kan även förekomma situationer där detta kan ske i rättspraxis.

På grund av föreskriftskravet är det inte är möjligt att bygga rättstill-
lämpningen på ändamålsöverväganden och konsekvensresonemang om 
detta innebär att en rättsregel tillämpas utanför mängden rimliga tolk-
ningar som ryms inom ordalydelsen. En föreskriftsbunden rättstillämp-
ning hindrar emellertid generellt sett inte domstolar ifrån att genom tolk-
ning och analys försöka fastställa rättshandlingarnas ”verkliga innebörd” i 
de fall formen och det reella innehållet inte överensstämmer.

I doktrinen har det framförts att rättshandlingar vid den skatterättsliga 
tillämpningen ska uppfattas i enlighet med deras civilrättsliga innebörd 
(dvs. civilrätten är prejudiciell i förhållande till skatterätten),2 men det 
har också framförts uppfattningar om att bedömningen bör göras från 
ett särskilt skatterättsligt perspektiv.3 Vid denna bedömning menar de 
som förespråkar en särskild skatterättslig genomsyn att rättshandlingar-
nas ”verkliga ekonomiska innebörd” ska ligga till grund för beskattning-
en. Den eventuella förekomsten och lämpligheten av s.k. skatterättslig 
genomsyn har varit föremål för en livlig debatt i Sverige.4

Avtal vars formella innebörd inte motsvarar deras ”verkliga innebörd” 
ska skiljas från skenavtal (”simulerade rättshandlingar”). En avgörande 
skillnad mellan skenrättshandlingar och andra typer av felaktigt rubri-
cerade rättshandlingar är att de sistnämnda men inte de förstnämnda är 

2 Se t.ex. Hjerner 1983 s. 291, Arvidsson i SvSkT 1999 s. 212, Hultqvist i SN 1999 
s. 397, Bergström i SN 2003 s. 11, Simon Almendal 2005 s. 150.
3 Se t.ex. Gäverth 1998, Möller i SN 2003 s. 574 och 2011 s. 529 ff.
4 Se t.ex. Gäverth 1998, Arvidsson i SvSkT 1999 s. 195 ff. Likformig beskattning har 
exempelvis anförts som positiva effekter. Risk för att analogiförbudet överträds har exem-
pelvis anförts som argument mot en sådan tillämpning. Vidare har det framhållits att en 
sådan tillämpning står i strid med föreskriftskravet eftersom bedömningsmetoden inne-
bär att man frigör sig från lagtexten genom att koppla den skatterättsliga rättsföljden till 
förfarandets ”ekonomiska betydelse” istället för lagens innebörd.
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avsedda att genomföras på det sätt den skattskyldige gör gällande. Om 
det kan konstateras att det rör sig om ett skenavtal finns ingen anledning 
att pröva rättshandlingarnas ”verkliga innebörd”, eftersom rättshandling-
arna är ogiltiga och därmed saknar rättsverkningar.5

I rättstillämpningen talas det ibland om ”genomsyn”, ”helhetssyn”, 
”omkvalificering” och ”omtolkning”. Termerna används ofta synonymt 
och det har hävdats att de utgör synonyma beteckningar för vad som 
egentligen är en och samma metod för rättslig kvalificering av skatte-
anpassade transaktioner.6 Genomsyn brukar i korthet sägas innebära att 
man ser igenom den form den skattskyldige gett en eller flera rättshand-
lingar och lägger rättshandlingarnas ”verkliga innebörd” till grund för 
beskattningen. Det finns många exempel i praxis på att domstolarna går 
till väga på ett sådant sätt. Däremot har HFD på senare tid inte använt 
begreppet genomsyn i sina domskäl. I exempelvis RÅ 2004 ref. 27 uttalar 
HFD:

”Allmänt gäller att beskattning skall ske på grundval av rättshandlingars verk-
liga innebörd (min kursivering) oavsett den beteckning avtalen åsatts (jämför 
RÅ 1998 ref. 19). En sådan bedömning kan avse inte bara en enstaka rätts-
handling utan också den sammantagna innebörden av flera rättshandlingar: 
I detta ligger också att s.k. skenavtal inte skall läggas till grund för beskatt-
ning.”

En beskattning på grundval av rättshandlingarnas ”verklig innebörd” kan 
i vissa situationer innebära att de sakförhållanden som ligger till grund 
för rättshandlingarna ska uppfattas på samma sätt som en allmän domstol 
skulle ha gjort. Det finns samtidigt situationer där särskilda skattemässiga 
begrepp och principer ska beaktas vid fastställandet av rättshandlingarnas 
verkliga innebörd.

Utöver att olika författare använt sig av olika terminologi finns det 
således tydliga skillnader i hur olika författare ser på hur s.k. genomsyn 
ska tillämpas.7 Som nämnts ovan har det anförts att rättshandlingar skall 
uppfattas i enlighet med deras civilrättsliga innebörd, dvs. civilrätten är 
prejudiciell i förhållande till skatterätten. Detta skulle kort kunna formu-
leras som att de ekonomiska konsekvenserna är en följd av de juridiska, 
och inte tvärtom. Som också nämnts ovan finns det en annan linje som 
går längre och menar att HFD utvecklat en från civilrättslig avtalstolk-
ning särskild skatterättslig genomsynsprincip.8

5 Se Simon Almendal 2005 s. 49. Se även SOU 1975:77 s. 48 och SOU 1989:81 s. 44 ff.
6 Se t.ex. Simon Almendal 2005 s. 150.
7 Se mera i Burmeister 2012 under avsnitt 1.8 och däri angivna källor.
8 Se mera i Burmeister 2012 under avsnitt 1.8 och däri angivna källor.
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Det finns således olika synsätt om i vilka situationer man ska bortse 
från exempelvis en serie giltiga rättshandlingars formella innebörd och 
istället lägga deras sammantagna verkliga innebörd till grund för beskatt-
ningen samt hur man ska gå tillväga för att fastställa rättshandlingars 
verkliga innebörd.

Frågorna i min licentiatavhandling var bl.a. om HFD gett civilrättsliga 
termer en särskild skatterättslig betydelse utifrån skattereglernas syfte. Är 
civilrätten prejudiciell vid beskattningen när de skatterättsliga föreskrif-
terna lägger civilrättsliga förhållanden och rättshandlingar till grund för 
de skattemässiga konsekvenserna? Har HFD utgått från skatterättsliga 
begrepp och koncept utifrån vilka en klassificering har skett? Ytterligare 
en fråga var om transaktioners ekonomiska slutresultat ska stämmas av 
mot den skattskyldiges rubricering.

Frågan om och i så fall hur den s.k. verkliga ekonomiska innebörden 
ska beaktas vid fastställandet av vad som faktiskt har hänt och parternas 
avsikter var önskvärd att klargöra. Detta gällde även frågan om HFD 
i vissa transaktioner – när dessa bedömts i ett skattemässigt samman-
hang – vid tolkningen av civilrättsliga begrepp fäst vikt vid skatterätts-
liga bestämmelser och principer. Att undersöka om det gick att återfinna 
en särskild skatterättslig genomsynsprincip i HFDs praxis bedömde jag 
önskvärd och befogad, t.ex. av rättssäkerhetsskäl.

En central, men inte tidigare till fullo undersökt fråga, som jag önska-
de klargöra var i vilka situationer man kan lägga den sammantagna verk-
liga innebörden av en serie rättshandlingar till grund för beskattningen, 
annat än när detta är civilrättsligt möjligt. Dvs. går det att finna riktlinjer 
ur praxis för när en serie rättshandlingar kan blir föremål för omkvalifice-
ring, annat än när civilrättslig analys och rättslig kvalificering blir preju-
dicerande för beskattningen? I detta sammanhang kan man bl.a. notera 
skillnaden vad gäller utgången i RÅ 2004 ref. 27 (Avverkningsrättsmålet) 
och RÅ 1998 ref. 19 där HFD i sistnämnda fall bortsåg från den formella 
innebörden och istället la förfarandets verkliga innebörd till grund för 
beskattningen. Serier av rättshandlingar är ständigt föremål för prövning 
i skattedomstolarna varför jag bedömde att en undersökning av principi-
ella riktlinjer för rättstillämpningen var välkommen.

För att kunna undersöka och besvara bl.a. de frågeställningar som 
nämnts ovan behövdes en i princip fullständig rättsfallsgenomgång och 
analys av HFDs praxis avseende beskattning på grundval av rättshand-
lingars verkliga innebörd inom ramen för min licentiatavhandling, där 
det som varit avgörande för utgången i varje enskilt mål undersöktes. 
Lämpliga huvudkategorier baserat på vad som varit avgörande definie-
rades inom ramen för undersökningsarbetet. Utifrån denna systemati-
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serade och kategoriserande rättsfallsgenomgång kunde sedan ytterligare 
fördjupade analyser genomföras.

En stor svårighet i undersökningsarbetet var metodologisk. Att lyckas 
genomföra en uppdelning i kategorier som sedan analyseras måste ha 
sin utgångspunkt i något, och frågan var i vad. Frågor som uppkom 
var om kategoriseringen skulle göras utifrån tillämplig norm i respek-
tive fall (normsidan) eller från exempelvis faktumsidan. Att det finns ett 
civilrättsligt förhållande i någon form utifrån vilken frågan om beskatt-
ning ska aktualiseras eller inte gäller i normala fall. Att en analys av den 
civilrättsliga händelsen utgår från sakomständigheterna och att en bevis-
prövning mot rättsfakta måste göras i varje enskilt fall är givet. Bevis-
frågorna är särskilt intressanta och centrala när beskattningsfrågor ska 
bedömas. Parterna kan t.ex. vara fullständigt överens om vad som avtalats 
(dvs. ingen tvistelösning är nödvändig) samtidigt som bedömningen av 
beskattningsfrågan kan kräva civilrättslig analys och rättslig kvalificering. 
Ytterligare problematik uppkommer genom att utrönandet av faktum-
sidan och prövningen av denna fungerar i växelverkan med normsidan 
vid tolkningsoperationen. Slutsatsen blev att kategoriseringen bör utgå 
från tillämplig norm. Den första övergripande frågan vid kategoriserings-
arbetet var om normen är ett i inkomstskattelagstiftningen använt civil-
rättsligt begrepp eller om det är fråga om en skatterättslig norm (t.ex. 
ett begrepp) som inte återfinns i civilrätten. Analysfrågor som sedan 
uppkom var exempelvis om och hur civilrättslig tolkningsmetod skiljer 
sig i en situation där civilrättsliga begrepp används i skatterätten från en 
skatterättslig tolkning när skatterättsliga begrepp (som inte återfinns i 
civilrätten) ska tolkas etc.

2.2  Kort om gjord systematisering och  
kategorisering av praxis

En i princip fullständig genomgång av praxis var nödvändig att genom-
föra för att uppfylla syftena i min licentiatavhandling.9 Denna analyse-
rande systematisering av rättspraxis utmynnade i att lämpliga huvudkate-

9 Dvs. att undersöka om det finns en särskild skatterättslig genomsynsprincip i svensk 
rättstillämpning, om en skattskyldigs syfte att uppnå skattefördelar genom att struktu-
rera sina rättshandlingar på ett visst sätt ska beaktas eller bortses ifrån, den ekonomiska 
effektens betydelse av företagna rättshandlingar när den verkliga innebörden av vad som 
hänt ska fastställas samt om bedömningar av rättshandlingars verkliga innebörd ska göras 
såväl till skattskyldigs fördel som till deras nackdel. En i princip fullständig genomgång 
av praxis utgjorde även en grundförutsättning för att kunna uppfylla huvudsyftet, dvs. att 
undersöka hur HFD bedömer sammansatta rättshandlingskedjor.
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gorier definierades baserat på vad som varit avgörande i varje enskilt mål. 
Utifrån en dylik systematiserad och kategoriserande rättsfallsgenomgång 
kunde jag sedan genomföra ytterligare fördjupade analyser. Praxis syste-
matiserades således utifrån utgång (dvs. när omkvalificering aktualiserats 
eller inte) och vad som varit avgörande för HFDs bedömning.

Jag hade inte någon tidigare forskning att utgå ifrån vad gäller hur 
kategoriseringen kunde göras. För att komma fram till vald kategorise-
ring analyserade jag därför vad som varit avgörande för bedömningen 
i enskilda rättsfall, varefter det framtonade olika kategorier av rättsfall. 
Även doktrinen avseende beskattning på grundval av rättshandlingars 
verkliga innebörd var tankeväckande och gav mig konkreta idéer att utgå 
ifrån vad gäller hur en lämplig kategorisering av målen kunde göras (utan 
att författarna för den skull talat om kategorisering av praxis som sådan). 
Min metod var att först vara noggrant påläst i detalj vad gäller rättsfallen 
och doktrinen för att sedan finna en lämplig struktur för systematise-
ringen.

Avseende analysen och systematiseringen utifrån vad som varit avgö-
rande för bedömningen resonerade jag enligt följande. Med syftet att 
finna slutsatser om hur HFD bedömer sammansatta rättshandlingsked-
jor vid olika händelseförlopp stod jag efter min genomgång av HFDs 
praxis inför frågan om målen bör kategoriseras och i så fall hur. Att en 
kategorisering var nödvändig stod klart och har redan tidigare nämnts, 
beaktat inte minst av att det rättsliga undersökningsmaterialet var mycket 
omfattande. Jag bedömde bl.a. att enbart en kategorisering utifrån vil-
ken rättsregel som prövats eller företeelser i den meningen att t.ex. alla 
gåvomål, fastighetsmål eller leasingmål bör behandlas samlat enskilt för 
sig som egna kategorier inte skulle bli optimalt. Detta eftersom händel-
seförloppen många gånger är så egenartade att det faktum att det exem-
pelvis är fråga om samma tillgångsslag eller en och samma civilrättsliga 
figur inte behöver vara det avgörande för utgången. Frågan om hur en 
ändamålsenlig kategorisering skulle göras var kritiskt för möjligheten att 
kunna genomföra meningsfulla tolkningsanalyser av materialet. Det bör 
även sägas att undersökningsmaterialet som jag gick igenom utgjordes av 
ett stort antal, i många fall in casu-betonade, HFD-avgöranden utifrån 
vilka generellt tillämpliga principer inte med lätthet kunde utläsas.

Sammanfattningsvis kom jag till slutsatsen att aggregering krävdes för 
att kunna göra meningsfulla och djuplodande analyser. Vald kategorise-
ring gjordes utifrån regler och principer på ett övergripande plan, dvs. 
mål när civilrätten varit avgörande (kategori 1), mål när skatterättslig 
bestämmelse/terminologi varit avgörande (kategori 2) etc. Ett sätt att 
uttrycka samma sak är att kategoriseringen gjorts utifrån olika norm-
typer som används vid rättstillämpningen när frågor om verklig innebörd 



61

avgörs. Skatterättsliga normer finner man i skattelagstiftningen, men 
även normer utanför skattelagstiftningen används som sagt i skattelag. 
Att undersöka mål hur skatterättsliga bedömningar ska genomföras med 
hjälp av dessa systemexterna normer framstod som en lämplig egen kate-
gori (kategori 1). Även fall där normer i skattelagen tillämpats (dvs. när 
det inte är fråga om civilrättsliga begrepp) framstod som en lämplig egen 
kategori (kategori 2). Fall där skatterättsliga normer tillämpats som inte 
framgår av en direkt tydligt reglerad bestämmelse i lagstiftning framstod 
även som en lämplig egen kategori (kategori 3).

En uppdelning i följande huvudkategorier normtillämpningstyper 
bedömde jag tjänade mitt syfte bäst.

Kategori 1a: Rättsfall när civilrättslig kvalificering är avgörande. Fråga 
om avgöranden där de skatterättsliga föreskrifterna lägger civilrättsliga 
begrepp till grund för de skatterättsliga konsekvenserna (dvs. mål där 
civilrätten är prejudiciell i förhållande till beskattningen).

Kategori 1b: Ekonomiska begrepp som inte finner någon bestämning i 
rättsliga normer. Civilrätten är prejudiciell när de skatterättsliga föreskrif-
terna lägger civilrättsliga förhållanden och rättshandlingar till grund för 
de skatterättsliga konsekvenserna (jämför 1a). När ekonomiska begrepp 
används i skattelag utan att dessa definieras i rättsliga normer får den eko-
nomiska innebörden (bedömningen av ekonomiska fakta och dess bety-
delse) särskild betydelse när den gemensamma partsviljan ska bestämmas.

Kategori 2: Rättsfall när skatterättslig bestämmelse/terminologi är avgö-
rande. Civilrättsliga begrepp är inte alltid avgörande för skatterätten, 
utan det finns även andra, särskilda skatterättsliga begrepp som medför 
en annan utgång i mål om verklig innebörd.

Kategori 3: Rättsfall när normerande skatterättsliga principer är avgö-
rande. Om skattenormerna relaterar till skatterättsliga principer kan en 
tolkning och kvalificering komma att ske utifrån dessa.10

10 I mitt undersökningsarbete identifierade jag normerande principer som bl.a. har 
utvecklats inom ramen för rättspraxis. En i undersökningen sådan central skatterättslig 
normerande princip benämnde jag principen gällande vem som ska beskattas för inkomst 
(t.ex. beskattning såsom för lön hos fysiskt person och inte bolagsinkomst). Principen 
återfinns i inkomstbeskattningens grundstruktur och systematik samt i direkta regler i 
IL, vilka sedan ytterligare klargjorts i praxis. En annan skatterättslig normerande princip 
ur praxis som identifierades i undersökningen är något som jag benämnde som principen 
om att en skattskyldig inte råder över en inkomsts karaktär (t.ex. beskattning såsom för lön 
och inte kapitalvinst).
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2.3  Definition av beskattning på grundval 
av verklig innebörd

Normtillämpning innebär att omständigheterna i det enskilda fallet (fak-
tumsidan) bestäms och att relevanta regler i skattelagen tolkas för att se 
vilken innebörd dessa har i det enskilda fall som prövas. Faktumsidan 
fungerar i växelverkan med normsidan, vilket innebär att nya rättsfakta 
kan tillkomma och ytterligare bevisfakta kan behöva inhämtas under 
bedömningens gång. Utgångspunkten vid bedömningar av verklig inne-
börd är faktumsidan. Bestämningen av faktumsidan, dvs. vad som utgör 
bevisfakta (och hjälpfakta) görs utifrån rättsfakta i normerna. Rättsfakta 
kan vara reglerade eller definierade antingen enbart i skattelagen och 
praxis (jämför min kategori 2 och 3 av rättsfall) eller i civilrätten när 
skattelagen använder civilrättsliga begrepp (jämför min kategori 1). All 
subsumering av bevisfakta och hjälpfakta under relevant rättsregels rätts-
fakta är förstås inte bedömningar av verklig innebörd. Det kan i detta 
sammanhang även sägas att vid beskattningen utgörs faktumsidan i stor 
omfattning av civilrättsliga handlingar/avtal. Sedan finns det faktumfrå-
gor som inte direkt bestäms av rättsliga normer, t.ex. marknadsvärdet på 
en tjänst eller en tillgång (däremot används begreppet marknadsvärde i 
skattelagstiftningen).

All subsumering av bevisfakta och hjälpfakta under relevant rättsregels 
rättsfakta är som sagt inte bedömningar av verklig innebörd. När norm-
tillämpning i ett skattemål medför eller kräver att faktumsidan måste 
analyseras och bedömas vid subsumeringen under regelsidan kan det vara 
fråga om bedömning av rättshandlingars verkliga innebörd. Att faktum-
sidan enbart utreds och bestäms vid subsumeringen under en given skat-
teregel för att se vilken innebörd de aktuella reglerna har för bevisfakta 
och hjälpfakta som utreds, utan att mera ingående analys och bedömning 
är nödvändig av faktumsidan, är inte bedömningar av verklig innebörd. 
Jämför följande enkla exempel. I. Om jag erhåller lön från min arbets-
givare kommer denna bli beskattad som inkomst av tjänst hos mig enligt 
given tillämplig norm (11 kap. 1 § IL). Den beloppsmässiga storleken på 
lönen kan behöva utredas och bestämmas. II. Om jag erhåller en ”gåva” 
(i form av kontanter eller sakegendom) från ägaren av det bolag där jag 
är anställd uppkommer frågan om denna förmögenhetsöverföring ska 
beskattas hos mig och i sådant fall hur. Avgörande bevisfakta för vilken 
rättsregels rättsfakta som ska prövas och under vilken subsumeringen 
görs är t.ex. om jag är närstående till ”gåvogivaren” (kan medföra att en 
”gåva” är för handen med rättsföljden att ingen beskattning uppkom-
mer), om det föreligger samband mellan ”gåvan” och min anställning 
(kan medföra att ”lön” är för handen med rättsföljden beskattning under 
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inkomst av tjänst), om ”gåvan/förmögenhetsöverföringen” gjorts indirekt 
av ägaren genom en underprisöverlåtelse enligt 23 kap. IL från bolaget 
till annat bolag där jag äger viss del, vilket kan ge rättsföljden att beskatt-
ning hos mig inte aktualiseras (se t.ex. RÅ 1997 ref. 1, RÅ 2008 ref. 52 
I, HFD 2011 ref. 19, Sidovederlagsmålet I). I exempel I blir det inte fråga 
om bedömning av transaktioners verkliga innebörd, medan detta blir fal-
let i II.

En summerande beskrivning av var gränsen bör dras för att det ska 
vara fråga om bedömningar av verklig innebörd är enligt min mening 
vid komplicerade transaktioner där normtillämpning av skattelag kräver 
analys och bedömning av bevisfakta ställt mot rättsfakta (dvs. mera än 
bara utredning och bestämning av monetära belopp, tidsåtgång, värde-
ringsfrågor etc.). När normtillämpningen kräver dylika bedömningar av 
faktumsidan är det relevant att tala om bedömningar av rättshandlingars 
verkliga innebörd. Detta gäller oavsett prövad normtyp (dvs. kategori 1a, 
1b, 2 eller 3).11

Övergripande utgör verklig innebörd ett begrepp som avser ett peka 
ut vad som verkligen hänt, ett slags underliggande sanning i fråga om 
beskaffenheten hos bevisfakta ställt mot rättsfakta och val av normtill-
lämpningstyp.

Utifrån det ovan sagda kan ”beskattning på grundval av verklig inne-
börd” enligt min bedömning mera precist definieras som den i vissa 
fall nödvändiga analysen, bedömningen (dvs. mera än bara utredning och 
bestämning) och subsumeringen av faktumsidan (normalt fråga om civil-
rättsliga handlingar/avtal) i växelverkan med normsidan som avgör vilken 
norm (-er) som ska prövas och där normvalet avgör om civilrättslig och/eller 
skatterättslig tolkningsmetod ska tillämpas.

Det faktum att det finns olika normtyper som kan bli tillämpliga när 
frågor om verklig innebörd ska avgöras manar enligt min mening till stor 
eftertanke och utgör en av svårigheterna vid rättstillämpningen när kom-
plicerade transaktioner/rättshandlingar samt skatteplaneringstransaktio-
ner ska bedömas. Beroende på vilken normtyp som ska prövas och fak-
tumsidan i det enskilda fallet varierar stödet för att ta ut skatt. Det finns 
därmed anledning att noga överväga vilken normtyp som ska prövas i det 
enskilda fallet. Bedömningen av frågor avseende beskattning på grundval 
av rättshandlingars verkliga innebörd har sin utgångpunkt i tolkning av 
en rättsregel, men övergår inte sällan till mera komplicerad tolkning.

11 Sedan finns det som nämnt omständigheter som inte omedelbart bestäms av rättsliga 
normer, t.ex. marknadsvärdet på en tjänst eller tillgång.
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2.4  Slutsatser om hur prövningar av verklig 
innebörd bör göras

En prövning av den verkliga innebörden av exempelvis sammansatta 
rättshandlingskedjor bör inledas med att i detalj klarlägga sakomstän-
digheterna. Vad som är relevanta bevisfakta har sin utgångspunkt i vilka 
skatteregler som är relevanta i situationen i fråga, dvs. de rättsfakta som 
uppställs i lagregeln (-reglerna). Vad som är relevanta omständigheter i 
varje enskilt fall kräver många gånger stor eftertanke. Sakomständighe-
terna kan många gånger behöva utredas ytterligare under tolkningsopera-
tionens fortskridande, men har hela tiden sin utgångspunkt från en eller 
flera normer och rättsfakta i dessa. Att ytterligare bevisfakta kan behöva 
inhämtas förklaras enligt min mening bäst av den ”växelverkan” som 
normsidan och faktumsidan har vid tolkningsoperationen. Dvs. ytter-
ligare tänkbara tillämpliga rättsregler i vilka det uppställs rättsfakta kan 
tillkomma efter analysen av först förebringad bevisfakta, som medför att 
ytterligare bevisfakta behöver inhämtas.

När sakomständigheterna är klarlagda har tolkningsoperationen sin 
fortsatta utgångpunkt i var normen definieras, dvs. i civil- och/eller skat-
terätten. Detta är en prövning och bedömning som måste genomföras.

När skatterätten använder sig av civilrättsliga begrepp och någon 
annan skatterättslig reglering inte finns blir civilrättslig analys och rättslig 
kvalificering avgörande (dvs. prejudiciell) vid beskattningen. Utifrån den 
i undersökningen gjorda kategoriseringen befinner man sig således i min 
normtillämpningstyp kategori 1 (civilrättslig analys och kvalificering är 
avgörande) inför den fortsatta tolkningen.

När skatterätten definierar den norm som ska tillämpas (och det inte 
är fråga om ett i skatterätten använt civilrättsligt begrepp) och rättshand-
lingen/handlingarna uppfyller ställda villkor följer beskattningen detta. 
Utifrån min kategorisering befinner man sig i denna situation i kategori 
2 och 3 inför den fortsatta tolkningen – dvs. när skatterättslig bestäm-
melse/terminologi respektive när skatterättsliga normerande principer är 
avgörande.

När väl regelvalet gjorts kan vederbörlig tolkningsmetod användas – 
civilrättslig analys och rättslig kvalificering (kategori 1) eller skatterättslig 
tolkningsmetod (kategori 2 och 3). Med skatterättslig tolkningsmetod 
avses tolkningen av särskilda skatterättsliga begrepp enligt rättskälleläran. 
Det bör även sägas att det kan finnas situationer där en initial tolkning 
inte ger klarhet om det är fråga om den ena, andra eller tredje norm-
typen. Vilken eller vilka normtyper som ska prövas i en dylik situation 
finner normalt sitt svar om man vid rättstillämpningen fullföljer pröv-
ningen enligt de alternativa normerna.
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Bedömningen av frågor avseende beskattning på grundval av rätts-
handlingars verkliga innebörd har sin utgångpunkt i tolkning av en rätts-
regel och dess rättsfakta, men övergår inte sällan till mera komplicerad 
tolkning. Det handlar många gånger om subsumeringen av faktum sidan 
i växelverkan med normsidan. För att kunna göra regelvalet kan det 
således i vissa fall vara lämpligt och i vissa fall nödvändigt att göra en 
subsumering av bevisfakta mot flera olika tänkbara normers uppställda 
rättsfakta, dvs. mot normtyperna kategori 1, 2 och 3.12

Efter det att sakomständigheterna klarlagts är det med anledning av 
ovan nämnda ”växelverkan” mellan normsidan och faktumsidan, alltid 
lämpligt att börja med att analysera och klassificera vad som hänt civil-
rättsligt, dvs. genomföra en civilrättslig analys och rättslig kvalificering. 
När denna bedömning är gjord blir nästa steg att analysera och bedöma 
vilka (vilken) skatteregler som aktualiseras. När det finns skatteregler 
som explicit tar sikte på en rättshandling kan man missledas att tro att 
den initiala bedömningen av civilrättslig innebörd inte är nödvändig. Så 
behöver emellertid inte vara fallet då en ändrad syn på den civilrättsliga 
verkligheten kan medföra att andra skatteregler (regel) blir tillämpliga än 

12 Se t.ex. min prövning av RÅ 2009 not. 87 (Cypernfallet) i avsnitt 5 i licentiatavhand-
lingen som tydliggör detta. Prövningen i fallet kräver att en civilrättslig analys och rättslig 
kvalificering görs (subsumering av bevisfakta mot rättsfakta under normtillämpnings-
typ 1). Om byte hade gjorts hade civilrätten varit prejudiciell medförande att det inte 
hade varit fråga om en godkänd underprisöverlåtelse enligt 23 kap. IL samt att Aktiebo-
laget erhållit marknadsmässigt betalt för sina andelar (dvs. beskattning hade aktualiserats 
för Aktiebolaget vid bytet). Då subsumeringen visade att det inte var fråga om ett byte 
prövades normtillämpningstyperna kategori 2 och 3. Subsumeringen av bevisfakta mot 
uppställda villkor/rättsfakta i 23 kap. IL (normtillämpningstyp kategori 2) visade att det 
var fråga om en godkänd UPÖ. Baserat på analysen av praxis för normtillämpningstyp 
kategori 2 när fråga är om på förhand planerade rättshandlingar (vilket det var fråga om 
i Cypernfallet) konstaterades att det inte är möjligt att omkvalificera rättshandlingarna 
(dvs. varken UPÖn eller den externa försäljningen av andelarna i handelsbolaget) då 
UPÖn och dess rättsföljd definieras i skatterättslig reglering (23 kap. IL) och kraven för 
vad som särskilt är föreskrivet i 23 kap. IL för godkända UPÖer är uppfyllda. Trots detta 
gjorde jag en prövning mot normtillämpningstyp kategori 3. När skatterättsligt norme-
rande principer är avgörande för utgången i mål om verklig innebörd gäller följande 
enligt praxis. Civilrättsligt giltiga rättshandlingar kan få stå tillbaka i vissa situationer för 
skatteprincipen gällande vem som ska beskattas för inkomst (t.ex. lön hos fysiker och 
inte bolagsinkomst) eller över en inkomst karaktär (t.ex. lön och inte kapitalvinst). Detta 
gäller dock inte när det existerar en särskild skatteregel som tillåter t.ex. en inkomstöver-
föring. Enligt praxis har specialreglerna i 23 kap. IL gällande UPÖer företräde framför 
(alternativt utgör undantag från) de allmänna reglerna i 11 kap. IL och principer om 
förmånsbeskattning/omfördelningspraxis avseende löpande resultat ur handelsbolag. Då 
subsumeringen av faktumsidan visade att villkoren i 23 kap. IL var uppfyllda har special-
reglerna i 23 kap. IL företräde framför omfördelningsprincipen/principen att varje person 
är skattskyldig för sina egna inkomster.
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de som var för handen innan en noggrann civilrättslig analys och rättslig 
kvalificering genomförts. En rättshandling som t.ex. rubricerats som en 
underprisöverlåtelse kan efter en civilrättslig analys och rättslig kvalifice-
ring visa sig vara en marknadspristransaktion (exempelvis eftersom andra 
rättshandlingar ger marknadsmässig kompensation). Reglerna i 23 kap. 
IL som i en dylik situation avsågs vara tillämpliga utifrån den enskildes 
perspektiv kan således visa sig inte vara tillämpliga, utan istället andra 
bestämmelser i IL då företagna transaktioner civilrättsligt utgjorde byte 
mot marknadsmässigt vederlag.

När prövningen och bedömningen av var tillämplig norm återfinns 
(civilrätten eller skatterätten) för rättshandlingarna är genomförd, dvs. 
bestämmandet av om prövat händelseförlopp hamnar i kategori 1a, 1b, 
2 eller 3, har den första viktiga metodfrågan avklarats, dvs. om det är 
civilrättslig analys och rättslig kvalificering (kategori 1a eller 1b) eller 
skatterättslig tolkningsmetod (kategori 2 och 3) som ska tillämpas när 
frågan ska bedömas. Med skatterättslig tolkningsmetod avses som tidi-
gare nämnts tolkningen av särskilda skatterättsliga begrepp enligt rätts-
källeläran.

Nedan följer en av mig gjord grov schematisk uppställning av hur man 
initialt bör gå tillväga vid bestämmandet av beskattning på grundval av 
rättshandlingars verkliga innebörd.13

13 Jämför med min mera precisa definition av ”beskattning på grundval av verklig inne-
börd” som den i vissa fall nödvändiga analysen, bedömningen (dvs. mera än bara utredning 
och bestämning) och subsumeringen av faktumsidan (normalt fråga om civilrättsliga hand-
lingar/avtal) i växelverkan med normsidan som avgör vilken norm (-er) som ska prövas och 
där normvalet avgör om civilrättslig och/eller skatterättslig tolkningsmetod ska tillämpas.
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Mycket övergripande sett kan följande slutsatser dras baserat på den 
gjorda undersökningen. Vid kategori 1-fall har partsavsikten mycket stor 
betydelse för tolkningen, medan detta inte gäller för kategori 2- eller 
3-fall. Min rättsfallsgenomgång i licentiatavhandlingen och artiklarna i 
SvSkT14 visar att HFD vid kategori 1-fall, i syfte att fastställa den ”verk-
liga innebörden”, alltid söker att klarlägga vad som faktiskt har hänt. 
Vidare framgår att HFD, för att utröna parternas avsikt, lägger stor vikt 
vid de faktiska omständigheterna. Som en följd av detta får naturligen 
frågor om bevisbörda och beviskrav en avgörande roll vad gäller bedöm-
ningen av partsavsikten. Detta medför att vissa av avgörandena i kategori 
1 är in casu-betonade. Genomgången avseende rättsfall i kategori 1 visar 
vidare på att HFD endast omkvalificerat rättshandlingar i ”uppenbara 
fall” dvs. när sakomständigheterna tydligt visat att den verkliga innebör-
den varit en annan än den avtalade. Stor restriktivitet bör iakttas när 
det övervägs att omkvalificera de av parterna valda civilrättsliga rubri-
ceringarna genom civilrättslig avtalstolkning. HFD kommenterar och 
analyserar avtalens innehåll utifrån ”gängse avtal” vilket bl.a. tyder på att 
säregna/atypiska avtal kan omklassificeras. En hög grad av avvikelse från 
det normala krävs för att omkvalificering ska komma ifråga.

Vid kategori 2- och 3-fall ska skatterättslig tolkningsmetod tilläm-
pas, dvs. tolkning av särskilda skatterättsliga begrepp enligt den allmänt 
accepterade rättskälleläran. Till skillnad från kategori 1-fall löses skatte-
rättsliga problem i kategori 2- och 3-fall inte fristående från lagstiftning-
en med hjälp av problemlösning som bygger på utrönandet av parternas 
avsikt, systemtänkande, syften och teoribildning. Detta har enligt min 
mening sin grund i bl.a. föreskriftskravet och att rättskällorna inordnas i 
en relativt fast rättskällehierarki med lagtexten som en rättskälla som ska 
användas, förarbeten och HFDs prejudicerande praxis som bör använ-
das samt doktrin, Skatteverkets publikationer, övriga rättsfall som i vissa 
situationer får eller kan användas som stöd i argumentationen. Denna 
övergripande slutsats kan också formuleras enligt följande. Vid kategori 
2- och 3-fall, dvs. skatterättens normalområde, är utrymmet för analog 
och extensiv rättstillämpning inte tillåten.

En tydlig rättssäkerhetsfördel och effektivitetsvinst bör följa av att pröva 
och bedöma vilken typ av norm som ska prövas för rättshandlingarna, 
dvs. bestämmandet av om prövat händelseförlopp hamnar i kategori 1a, 
1b, 2 eller 3. Genom att problemlösning som bygger på systemtänkande, 
syften och teoribildning utan stöd i rättskällorna (som t.ex. kan medföra 
analog och extensiv rättstillämpning) inte är tillåten avseende kategori 2- 

14 Burmeister 2012, Burmeister i SvSkT 2013 s. 679 ff. och 2015 s. 458 ff.
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och 3-fall bör mera ”fria syner” kunna undvikas avseende dessa kategorier 
om en initial kategorisering görs innan fortsatt tolkning.

I det nästföljande avsnittet följer en sammanfattning av de mera för-
djupade slutsatser som kan dras av praxis för respektive normtillämp-
ningstyp, dvs. kategori 1–3.

2.4.1  När skatterätten använder civilrättsliga begrepp  
– kategori 1a

Rättsfallsgenomgången i licentiatavhandlingen och de efterföljande 
artiklarna visar att HFD när rättsliga mellanhavanden mellan enskilda 
bedömts – i syfte att fastställa den ”verkliga innebörden vid beskattning-
en” – alltid sökt klarlägga vad som faktiskt har hänt. Se exempelvis RÅ 
1987 ref. 166 (Täckdikningsmålet) som tydliggör att den obligationsrätts-
liga innebörden är av central betydelse för beskattningskonsekvenserna. 
De faktiska omständigheterna har också tillmätts stor betydelse vid pröv-
ningen av vad parterna avsett (i målet var det fråga om anläggningens 
karaktär). Se även särskilt RÅ 1989 ref. 62 I och II (Fastighetsrenting-
målet). Som en konsekvens av detta har frågor om bevisbörda och bevis-
krav kommit att spela en avgörande roll vad gäller bedömningen av parts-
avsikten. Detta medför vidare att många avgöranden är in casu-betonade 
(se t.ex. RÅ 2008 ref. 41 och RÅ 2008 not. 113, kapitalförsäkringsfall).

Rättsfallgenomgången tyder på att HFD endast omkvalificerat rätts-
handlingar i ”uppenbara fall” dvs. när sakomständigheterna tydligt visat 
att den verkliga innebörden varit en annan än den avtalade. Att stor 
restriktivitet bör iakttas när det övervägs att omklassificera de av par-
terna valda civilrättsliga rubriceringarna genom civilrättslig avtalstolk-
ning framgår bl.a. av RÅ 1989 ref. 62 I och II (Fastighetsrentingmålet). I 
exempelvis RÅ 1998 ref. 58 III (Dynomålet) kommenterar och analyserar 
HFD även avtalens innehåll utifrån ”gängse avtal” vilket bl.a. tyder på 
att avvikelser från det normala (säregna/atypiska avtal) kan omkvalifice-
ras. Restriktiviteten som HFD betonar vid omkvalificeringar visar att det 
krävs en hög grad av avvikelse från det normala för att omkvalificering 
ska komma ifråga.

Av RÅ 2004 ref. 4 framgår att HFD analyserat den underliggande 
utredningen och de upprättade överlåtelsehandlingarna vid sin rätts-
liga kvalificering och kommit fram till att partsavsikten var att någon 
ägarövergång inte avsågs ske. Efter gjord civilrättslig analys och rättslig 
kvalificering fann HFD således att innebörden av de förutbestämda rätts-
handlingarna som avtalats mellan parterna inte varit en ägarövergång 
av aktierna trots att dessa rubricerats som sådana. Det var därmed fråga 
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om en rubricerad försäljning av aktier som av HFD sannolikt bedömts 
vara villkorad av att aktierna skulle återköpas och att den inte innehöll 
någon affärsmässig fastighetsrenting-finansiering, utan enbart formellt 
genomförda för att möjliggöra ett fullföljande av ett pågående inlösen-
förfarande. Omkvalificeringen i målet av rättshandlingarna gjordes till 
den skattskyldiges fördel.

Det har ovan konstaterats att omkvalificering av rättshandlingar till 
nackdel för de skattskyldiga enbart bör kunna ske i ”uppenbara fall” dvs. 
när sakomständigheterna eller partsavsikten tydligt visat att den verkliga 
innebörden varit en annan än den avtalade och att stor restriktivitet bör 
iakttas när det övervägs att omkvalificera de av parterna valda civilrätts-
liga rubriceringarna. Utgången i RÅ 2004 ref. 4 kan möjligen tyda på 
att omkvalificering till fördel för skattskyldig kan göras trots att det inte 
är fråga om uppenbara fall (jämför skrivningen ur domskälen ”[n]ågon 
avsikt att åstadkomma en egentlig ägarförändring synes [min kursivering] 
inte ha förelegat…”). En omkvalificering till nackdel kräver emellertid 
att det ska vara uppenbart att en rättshandling är felrubricerad, dvs. det 
räcker inte att basera omkvalificering till nackdel för en enskild på att 
avsikten enligt sakomständigheterna endast synes vara på visst sätt.

Det finns flera mål som klargör att det finns ett ”uppenbarhetsrekvisit” 
för att omkvalificering till nackdel för den skattskyldige ska kunna aktua-
liseras. I exempelvis RÅ 2004 ref. 27 (Avverkningsrättsmålet) synes inte 
avtalen ha varit förutbestämda i den meningen att den första överlåtelsen 
till makens bolag var villkorad av den slutliga överlåtelsen till den externa 
köparen. Istället verkar hustrun av HFD bedömts ha haft för avsikt att 
upplåta skogsavverkningsrätterna till mannens bolag, som sedan kunde 
vidareupplåta dem. Målet klargör således att det måste vara uppenbart 
av sakomständigheterna och partsavsikten att rättshandlingarna är fel-
rubricerade för att omkvalificering ska kunna ske. Omständigheterna i 
RÅ 2010 ref. 51 (Holmbergmålet) gav enligt HFD inte tillräckligt stöd 
att parternas avsikt varit annan än den rubricerade (se även RÅ 2008 
not. 169, Trebolitmålet).

HFD 2012 not. 28 (Kommuninvestmålet) knyter an och utgör inget 
undantag gällande det ovan sagda. I fallet är det fråga om en s.k. på 
förhand planerad rättshandlingskedja. När det är fråga om sådana (dvs. 
när parterna planerat att inledande transaktion ska kompletteras med en 
eller flera transaktioner, dock inte ingångna samtidigt) tycks omkvalifi-
cering enbart komma i fråga i följande situation. Det ska vara fråga om 
ingångna avtal som innehåller inslag som är uppenbart atypiska/säregna 
för normala affärsförhållanden (dvs. de skulle inte ingåtts oberoende av 
varandra) vilka nödvändiggör att avtalen måste tolkas sammantaget för 
att klargöra vad som avtalats, och/eller att en skattskyldig erhållit ersätt-
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ningar eller förfogat över inkomster (likvida medel) som uppenbart inte 
stämmer med valda rubriceringar. Centralt är att rättshandlingarna för 
med sig de rättsverkningar som åsatt rubricering normalt medför. Parter-
nas ska med andra ord vara beredda att utge och/eller bära de normala 
rättigheter och skyldigheter som följer av de enskilda rättshandlingarnas 
rubricering. När detta inte är fallet kan det bli nödvändigt att avtalen 
måste tolkas sammantaget för att klargöra vad som avtalats.

Motiveringen till varför omkvalificering inte aktualiserades i Kom-
muninvestmålet har sin grund i bevis- och hjälpfakta i målet ställt mot 
rättsfakta. Beaktat mot bakgrund av vad som anfördes i målet om regle-
ringen i FL och förslagen till ändrade stadgar samt till omständigheterna 
i övrigt bedömdes rättshandlingarnas verkliga innebörd inte lägga hinder 
mot att avdragsrätt för utdelningen förelåg, dvs. det bedömdes vara fråga 
om utdelning och efterföljande nyemission men inte insatsemission. En 
mera utförlig beskrivning av själva analysen av riktigheten av rättshand-
lingarnas rubricering saknas.15

Det villkorande gåvomålet (HFD 2012 not. 74) och Ersättningsmålet 
(HFD 2014 ref. 54) utgör också exempel på några nyare avgöranden 
där det är fråga om att normtillämpningstypen ”civilrättslig klassifice-
ring” avgör den verkliga innebörden av rättshandlingar. Även dessa mål 
bekräftar att HFD alltid söker att klarlägga vad som faktiskt har hänt. 
För att utröna parternas avsikt, fäster HFD alltså stor vikt vid de faktiska 
omständigheterna. Frågor om bevisbörda och beviskrav får som sagts 
ovan en avgörande roll vad gäller bedömningen av partsavsikten och den 
samlade praxisen visar att HFD endast omkvalificerat rättshandlingar i 
uppenbara fall.

15 Nedan följer några ytterligare tankar gällande kvalificeringsfrågan i målet. Genom att 
föreningsstämman har en möjlighet, inte en skyldighet att besluta att medlemmarna ska 
återbetala hela eller del av beloppet får transaktionerna en annan innebörd än en insat-
semission där föreningen överför sina vinster till eget kapital utan dispositionsrätt för 
medlemmarna. Vad jag förstår finns det ju en möjlighet att föreningsstämman beslutar 
att ingen återbetalning ska ske och då kan det rimligen aldrig vara fråga om en insatsemis-
sion. Till detta kommer att en medlem alltid har möjligheten att utträda varigenom utdel-
ning tas emot utan en förpliktelse att helt eller delvis återföra den till föreningen, vilket 
också tydligt talar för att det inte kan vara fråga om en insatsemission. I sammanhanget 
ska nämnas att det föreligger avdragsrätt för insatsemission som betalas till en avgående 
medlem, enligt 39 kap. 24 a § IL.

I och med att det föreligger en uppskjuten avdragsrätt för insatsemission så har gräns-
dragningen mellan utdelning och insatsemission framförallt betydelse för tidpunkten 
för avdragsrättens uppkomst från föreningens perspektiv. Utöver ovan kan övergripande 
sägas att insatsemission är ett undantag från reglerna om utdelning och nyemission som 
infördes för att förenkla kapitalanskaffningen i föreningar. Före regelns införande kunde 
det således bara vara fråga om utdelning och nyemission. Efter regelns införande gav 
utgången i målet besked om att det fortfarande var fråga om utdelning och nyemission.
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I Det villkorade gåvomålet bedömde HFD att F (pappans) såsom gåva 
rubricerade rättshandling av aktier i X AB förutsatte att A (dottern) sam-
tidigt såsom gåva gav aktierna i Y AB till B (systern). När A fullföljer 
rättshandlingen (gåvan av aktier i Y AB) till B (systern) såg HFD detta 
värde som betalning för aktier i X AB från F (pappan). Beskattning sked-
de såsom för byte och övriga skatteeffekter följer denna av HFD gjorda 
rubricering av rättshandlingarnas verkliga innebörd (jämför även RÅ 
1990 not. 329, RÅ 1991 ref. 98 och RÅ 1998 ref. 19).

Ersättningsmålet gäller hur begreppet ”ersättning” i 23 kap. 3 § IL 
ska tolkas mot de omständigheter som föreligger i ärendet och än mera 
precist uttryckt om ersättningen enligt de enskilda avtalen ska läggas 
till grund för beskattningen eller om ersättningen ska bestämmas med 
utgångspunkt i att överlåtelserna utgör byten av tillgångar mellan bola-
gen. I och med att någon skatterättslig definition av ”ersättning” inte 
finns avseende när frågan om ”byten” görs eller inte ska avgöras faller 
prövningen tillbaka på en civilrättslig analys. En omkvalificering där res-
pektive överlåtelse inte ska ses var för sig skattemässigt kräver att det står 
klart att byte är den verkliga innebörden, dvs. att partsavsikten är byte. 
Av omständigheterna i målet framgår att värdeöverföringarna inte syftar 
till att vidmakthålla en viss förmögenhetsfördelning, utan att syftet är att 
åstadkomma effektivare administration och kapitalanvändning. Överlå-
telserna är inte beroende av varandra i den meningen att överlåtelse X 
förutsätter överlåtelse Y. Redan på denna grund menar jag att ett byte 
inte föreligger mellan bolag som har koncernbidragsförutsättningar. Det 
faktum att SRN i Ersättningsmålet kom fram till att en UPÖ inte förelåg 
pekar på att praxis fortsatt behöver förtydligas och belyser svårigheten att 
göra riktiga civilrättsliga bedömningar.

Angående bedömningen av flera rättshandlingars sammantagna ”verk-
liga innebörd” skatterättsligt framgår av mitt undersökningsarbete av 
HFDs praxis och den gjorda analysen av respektive avgörande att pröv-
ningen ska ske genom en civilrättslig avtalstolkning när de skatterättsliga 
föreskrifterna använder civilrättsliga begrepp till grund för de skatterätts-
liga konsekvenserna. Civilrätten är i dessa situationer prejudiciell i förhål-
lande till beskattningen.

Se särskilt RÅ 1989 ref. 62 I och II (Fastighetsrentingmålet), där HFD 
konstaterar att ”det civilrättsliga förhållandet mellan parterna bör (…) läg-
gas till grund för bolagets inkomsttaxeringar” och att stor restriktivitet bör 
iakttas vid bedömningen av frågan om ett ”annat rättsläge” ska anses före-
ligga. I det aktuella målet skulle det kunna argumenteras för att den eko-
nomiska innebörden var ett låneavtal med fastigheten som säkerhet. Trots 
detta och trots det faktum att det avtalade priset inte skulle fastställas 
utifrån gällande marknadspris valde HFD att utgå från parternas avsikt 
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vid fastställandet av den ”verkliga innebörden”. Parternas avsikt var enligt 
HFDs uppfattning att äganderätten skulle övergå, varför transaktionerna 
även skulle medföra vissa reella rättsverkningar för parterna. Följaktligen 
kunde avtalen läggas till grund för beskattningen. Målet är således ett 
tydligt exempel på civilrättslig tolkning och rättslig kvalificering. Det är 
intressant även i det avseendet att HFD relativt utförligt redogör för sin 
argumentation i domskälen. Den gemensamma partsviljan får därmed en 
central betydelse vid fastställandet av den ”verkliga innebörden” (jämför 
även RÅ 1987 ref. 166, Täckdikningsmålet).

Som framgår av min licentiatavhandling har HFD gjort en civilrätts-
lig analys och rättslig kvalificering i en mängd andra fall.16 I RÅ 1990 
ref. 115 konstaterar HFD att de olika transaktioner som ryms inom det 
aktuella avtalet är nära knutna till och avhängiga varandra och att de 
skattemässiga konsekvenserna av avtalet därför ska ske utifrån en helhets-
syn. Syftet med den avtalade transaktionen framträder endast om man 
beaktar överlåtelsen av rörelsetillgångarna, tillskottet och utdelningen i 
ett sammanhang. Att transaktionerna skulle ha vidtagits oberoende av 
varandra förefaller uteslutet. Det faktum att avtalen ska bedömas utifrån 
en helhetssyn innebar dock inte i sig att den formella innebörden skulle 
frångås i det aktuella fallet. HFD konstaterar att det förväntningsvärde 
avtalet om utdelningen innebar för A, endast kunde realiseras i den för 
vinstutdelning i ABL stadgade ordningen. Parterna kunde alltså inte dis-
ponera över denna rättsliga effekt genom avtalet, dvs. avtalet förfogade 
inte över bolagsstämmans beslut om utdelning. Rättshandlingar som sak-
nar rättslig effekt, dvs. den ogiltiga ”utdelningsfordringen” i det aktuella 
fallet, kan alltså inte läggas till grund för en sammantagen prövning av 
rättshandlingarnas ”verkliga innebörd” vid beskattningen som medför 
utdelningsbeskattning. Att avtalet kan hävdas säkerställa A:s framtida 
utdelning är således inte tillräckligt för att utdelningsbeskattning ska 
ske då avtalet inte binder bolagsstämman. Fallet tydliggör att civilrät-
ten är prejudiciell. Resonemang om beskattning såsom för utdelning av 
den ogiltiga fordringen vinner inte gehör när civilrättslig formalia kräver 
bolagsstämmobeslut.

16 Detta är fallet i RÅ 1982 Aa 72, RÅ 1984 1:39, RÅ 1986 ref. 51, RÅ 1987 ref. 78, 
RÅ 1987 ref. 166, RÅ 1989 ref. 127, RÅ 1990 ref. 73, RÅ 1990 ref. 101 I och II och RÅ 
1990 ref. 115. Ytterligare avgöranden där HFD gjort en civilrättslig analys och rättslig 
kvalificering är RÅ 1990 not. 329, RÅ 1991 ref. 98, RÅ 1992 ref. 21, RÅ 1993 ref. 86, 
RÅ 1994 ref. 52 I och II, RÅ 1994 ref. 56. HFD har även gjort en civilrättslig analys och 
rättslig kvalificering i RÅ 1995 ref. 32, RÅ 1995 ref. 33, RÅ 1998 ref. 9, RÅ 1998 ref. 19, 
RÅ 1998 ref. 58 I, RÅ 1998 ref. 58 II, RÅ 1998 ref. 58 III, RÅ 2001 ref. 7, RÅ 2004 ref. 
4, RÅ 2004 ref. 27, RÅ 2008 ref. 41, RÅ 2008 not. 113, RÅ 2008 not. 169, RÅ 2010 ref. 
51, RÅ 2010 ref. 48.
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I RÅ 1994 ref. 56 (Bolact) konstaterar HFD att om det ekonomiska 
utfallet framstår som omotiverat, om det inte vore så att det ledde till en 
skattevinst, bör en sammantagen bedömning göras. HFD säger däremot 
inte att detta i sig innebär att den ”verkliga innebörden” är en annan än 
den avtalade. Målet antyder även att det inte krävs något ekonomiskt 
risktagande för att avdrag ska medges. Någon form av särskild skatterätts-
lig genomsyn tillämpades inte av HFD utan den civilrättsliga analysen 
blev prejudiciell för beskattningen.

I RÅ 2008 not. 169 (Trebolitmålet) skulle privatpersonen J.L. enligt 
Skatteverket anses ha sålt aktierna till den externa parten direkt då trans-
aktionen med Lojab inte inneburit några ekonomiska risker för honom 
eller för Trelleborg samt att Lojab inte förfogat över aktierna på ett sådant 
sätt som var förknippat med äganderätt. HFD konstaterade dock utifrån 
en civilrättslig analys och rättslig kvalificering att de åberopade omstän-
digheterna eller utredningen i övrigt inte gav stöd för bedömningen 
att rättshandlingarnas egentliga innebörd är att J.L. sålt sina aktier till 
Trelleborg. HFD bortsåg även från de skattemässiga konsekvenserna av 
transaktionerna. Målet indikerar att utrymmet för att omtolka en serie 
rättshandlingars formella innebörd är begränsat till situationer där avta-
len innehåller så pass avvikande villkor att parterna exempelvis aldrig 
skulle ingått avtalen var för sig och att omkvalificering krävs för att man 
överhuvudtaget ska förstå vad som avtalats. I RÅ 2010 ref. 48 har HFD 
mot bakgrund av det civilrättsliga avyttringsbegreppet analyserat om de 
faktiska omständigheterna och parternas avsikt inneburit att bindande 
avtal om överlåtelse av bostadsrätt ingåtts. Målet visar att civilrättsliga 
begrepp/definitioner, i det här fallet det civilrättsliga avyttringsbegreppet, 
har en avgörande betydelse för de skatterättsliga effekterna.

Mitt undersökningsarbete av praxis klargör att resultatet av en civil-
rättslig analys ska ligga till grund för den skatterättsliga behandlingen 
när de skatterättsliga föreskrifterna lägger civilrättsliga förhållanden och 
rättshandlingar till grund för de skatterättsliga konsekvenserna, dvs. att 
civilrätten är prejudiciell och att någon skatterättslig genomsynsprincip 
inte finns i dessa situationer.

Vad gäller den ekonomiska effekten eller den ”ekonomiska innebör-
den” verkar denna fungera som ett tolkningsdata vid fastställandet av 
vad som faktiskt har hänt och parternas avsikter – se exempelvis RÅ 
1998 ref. 58 I (Metro Flyg/Mega Carrier målet), RÅ 2004 ref. 4 – än en 
självständig grund för omkvalificering. Detta förefaller rimligt då de eko-
nomiska konsekvenserna snarare är en följd av de juridiska än tvärtom. 
Att rättshandlingarna tillsammans ger ett ekonomiskt resultat som får 
hela förfarandet att framstå som omotiverat, oaktat skattefördelen, kan 
dock i kombination med att rättshandlingarna företagits under en kort 
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tid ansetts motivera att en sammantagen bedömning bör göras av rätts-
handlingarna. Detta behöver emellertid inte innebära att den verkliga 
innebörden är en annan än den avtalade (se t.ex. RÅ 1990 ref. 101 I och 
II och RÅ 1994 ref. 56, Bolact). En skattskyldigs önskan att uppnå skat-
tefördelar innebär inte att rättshandlingars form kan frångås eller ens ska 
beaktas vid prövningen av den ”verkliga innebörden”.

Att den skattskyldige velat uppnå skattefördelar genom att strukturera 
förfarandet på ett visst sätt ska bortses ifrån vid fastställandet av rätts-
handlingarnas ”verkliga innebörd”. Riktigt rubricerade rättshandlingar 
som verkligen är vad de utger sig för att vara kan alltså inte omkvalifi-
ceras bara för att det skatterättsliga utfallet är ”oönskat” från ett fiskalt 
perspektiv. Se RÅ 1989 ref. 62 I och II (Fastighetsrentingmålet), RÅ 1990 
ref. 101 I–II.

Inte heller att den skattskyldiges avsikt i RÅ 1990 ref. 101 I–II varit 
att ”skapa en realisationsförlust och en motsvarande intäkt av kapital” 
innebar att den formella innebörden kunde frångås enligt HFD. Istället 
framhöll HFD att man inte kan frånkänna transaktionerna de rättsverk-
ningar som följer av deras formella innehåll enbart på den grunden att 
det enda syftet bakom upplägget varit att uppnå skattefördelar.

Se vidare RÅ 1992 ref. 21 (Dahlénmålet) och RÅ 1994 ref. 56 (Bolact). 
I sistnämnda fall konstaterar HFD att, ”[d]en omständigheten att det 
egentliga skälet för Marianne G:s deltagande i förfarandet varit att uppnå 
vissa skatteeffekter som varit förmånliga för henne utgör emellertid i och 
för sig inte grund för att vid inkomsttaxeringen frånkänna transaktio-
nerna de rättsverkningar som följer av deras form.”

Se även RÅ 1995 ref. 33. HFD har bedömt att företagna rättshand-
lingar är civilrättsligt giltiga och att avdragsrätt enligt skattebestämmel-
serna för detta underskott tillkommer den som var civilrättslig ägare av 
handelsbolaget vid beskattningsårets utgång. Att den skattskyldiges ved-
erlag för andelarna i praktiken utgjort betalning för de därmed samman-
hängande skatteförmånerna påverkade inte HFDs bedömning av den 
”verkliga innebörden”. Avdragsrätten är i fallet inte beroende av att den 
skattskyldige står någon egentlig ”ekonomisk risk” eller att de ekono-
miska konsekvenserna inte går att förutse (jämför RÅ 1994 ref. 52 I och 
II (Capinova) samt RÅ 1995 ref. 32 (Barlasten III) där några medel aldrig 
lyftes under de s.k. låneavtalen).

I RÅ 2004 ref. 27 (Avverkningsrättsmålet) konstaterar HFD att moti-
ven för att upplåtelserna skedde på det sätt som avspeglar sig i avtalen och 
de skattemässiga konsekvenserna därav saknar nämnvärd betydelse vid 
bedömningen av rättshandlingarnas egentliga innebörd. Ytterligare fall 
som tydliggör att skattemotiv saknar betydelse för bedömning av verklig 
innebörd är Trebolitmålet, RÅ 2008 not. 169 (”Inte heller kan den omstän-
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digheten att beskattningen av övervärdet eventuellt inte kommer att äga rum 
i Sverige och att detta kan ha varit den väsentliga avsikten med transaktio-
nerna tillmätas betydelse vid bedömningen av rättshandlingarnas egentliga 
innebörd.”), och RÅ 2010 ref. 51 (Holmbergmålet). Jämför därutöver med 
RÅ 1998 ref. 19 där HFD konstaterar att det faktum att det finns orga-
nisatoriska skäl för den planerade omstruktureringen inte hindrar att de 
skattemässiga konsekvenserna bedöms utifrån en helhetssyn, vilket visar 
på att bedömningen av rättshandlingarnas ”verkliga innebörd” ska ske 
konsekvent och oberoende av eventuella skattesyften.

Baserat på rättsfallsundersökningen avseende beskattning på grundval 
av rättshandlingars verkliga innebörd kan det konstateras att beskattning 
utifrån rättshandlingars verkliga innebörd även ska göras om det är till 
den skattskyldiges fördel jämfört med gjord rubricering av rättshandling-
ar. Jag baserar denna slutsats på att beskattning på grundval av rättshand-
lingars verkliga innebörd handlar om att rubricera rättshandlingar rätt 
oavsett om skatteuttaget blir negativt eller positivt för den skattskyldige 
(eller tvärtom för Skatteverket). Det handlar helt enkelt om att rättkvali-
ficera rättshandlingar oavsett om bedömningen är till fördel eller nackdel 
för skattskyldiga.

I RÅ 1990 ref. 115 medförde den civilrättsliga analysen och rättsliga 
kvalificeringen en fördel för den enskilde. Jämför med utgången i RÅ 
1998 ref. 19. I RÅ 2004 ref. 4 blev den enskilde inte beskattad för fiktiv 
ränta (dvs. en fördel för denne) utifrån HFDs civilrättsliga analys och 
rättsliga kvalificering, som medförde att omkvalificering aktualiserades. 
Målet kan jämföras med utgången i RÅ 1990 ref. 73, där beskattning för 
fiktiv ränta aktualiserades.

Man kan skenbart tycka att varje avgörande från HFD där omkvalifi-
cering av rättshandling inte aktualiserats, utifrån ett yrkande från Skat-
teverket om att så skulle ske, utgör en kvalificering till fördel för den 
enskilde. Detta är emellertid inte riktigt. I dylika fall har rättshandling-
arna varit rättrubricerade, dvs. överhuvudtaget inte utgjort dissimulerade 
rättshandlingar (se t.ex. Avverkningsrätts- och Trebolitmålet, RÅ 2004 
ref. 27 och RÅ 2008 not. 169). En bedömning och utgång i enlighet 
med enskilds talan i mål om verklig innebörd behöver således inte vara 
en kvalificering till fördel för denne.

Se även RÅ 2009 not. 191 där bedömningen av den verkliga innebör-
den kunde blivit till förmån för den skattskyldige.17

RÅ 2004 ref. 4 utgör så här långt i rättspraxis ett tydligt fall där omkva-
lificering gjorts till den skattskyldiges fördel. Av målet framgår enligt min 
mening att HFD analyserat underliggande utredning och de upprättade 

17 Se Burmeister 2012 under avsnitt 2.2.1.6 varför så inte blev fallet.
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överlåtelsehandlingarna vid sin kvalificering och kommit fram till att 
partsavsikten var att någon ägarövergång inte avsågs ske. Efter gjord civil-
rättslig analys och rättslig kvalificering fann HFD således att innebörden 
av de förutbestämda rättshandlingarna som avtalats mellan parterna inte 
varit en ägarövergång av aktierna trots att dessa rubricerats som sådana. 
Utgången i RÅ 2004 ref. 4 tycks som sagt tyda på att omkvalificering till 
fördel för skattskyldig kan göras trots att det inte är fråga om uppenbara 
fall (jämför skrivningen ur domskälen ”…[n]ågon avsikt att åstadkomma 
en egentlig ägarförändring synes [min kursivering] inte ha förelegat…”. 
Det bör återigen sägas att en omkvalificering till nackdel inte kan göras 
baserat på att avsikten enligt sakomständigheterna endast synes vara på 
visst sätt, utan det krävs att det ska vara uppenbart att så är fallet.

Att det inte återfinns flera mål där bedömningar gjorts till de skattskyldi-
gas fördel (i den meningen att omkvalificering av rättshandling utifrån dess 
givna rubricering sker med den effekten att transaktionen går från t.ex. att 
vara skattepliktig till icke skattepliktig) förklaras vad jag kan förstå av att 
ifrågasättanden av gjorda rubriceringar vid Skatteverkets initiala bedöm-
ningar så gott som uteslutande har som utgångspunkt att rättshandlingarna 
erhållit sina rubriceringar för att minska skatteuttaget. När den enskilde 
initierar en fråga om rättshandlingars verkliga innebörd vid beskattningen 
(t.ex. genom att ansöka om förhandsbesked) görs detta normalt för att 
säkerställa att vald rubricering inte skall kunna ifrågasättas.

Mitt undersökningsarbete visar att det är ytterst sällan som HFD gett 
ett civilrättsligt begrepp en särskild skatterättslig betydelse. Ett avgörande 
där detta dock tycks vara fallet är RÅ 2004 ref. 1 (Sipano II). Målet 
utgör enligt min mening ett exempel på när HFD i rättstillämpningen 
gett ett civilrättsligt begrepp (utdelning) en särskild skatterättslig bety-
delse.18 Vid förmögenhetsöverföringar i sidled19 ur aktiebolag genom 
underpristransaktioner finns det således enligt min mening en särskild 
skattemässig utdelningsnorm som HFD skapat. Den av HFD skapande 
normen baserar sig dels på principen att en person som kan dispone-
ra över viss inkomst (enligt HFDs praxis) inte kan undgå beskattning 
genom att styra denna till annat rättssubjekt (”principen gällande vem 
som ska beskattas för inkomst”),20 dels att undantag från denna av HFD 
skapade skattemässiga normerande princip bara kan göras om det är fråga 

18 Detta var enligt min mening möjligen redan fallet genom avgörandet RÅ 1992 ref. 56 
(Sipano I) där utdelningsbeskattning inte aktualiserades. Se även Burmeister 2012 avsnitt 
2.4, 2.2.5 och 2.3.1.
19 Dvs. när egendomen överlåts i sidled till underpris från ett aktiebolag till ett annat 
aktiebolag (förs inte ut den dubbelbeskattade sektorn).
20 Se Burmeister 2012 avsnitt 2.3.4 och 2.3.5.
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om en godkänd UPÖ enligt UPL eller 23 kap. IL.21 Vid bedömningar 
om beskattning för utdelning ska aktualiseras kan följande enligt min 
mening summeras. För de fall utdelning inte återfinns särskilt definie-
rat i skatterättsliga bestämmelser eller praxis22 och/eller något förfogande 
över en förmögenhetsöverföring inte föreligger (enligt HFDs praxis) som 
kan bli föremål för utdelningsbeskattning är det avgörande om utdel-
ning föreligger civilrättsligt (dvs. mål i kategori 1, se RÅ 1990 ref. 115 
och RÅ 1998 ref. 9). Om bedömningen ger vid handen att utdelning 
föreligger enligt någon av utdelningsnormerna behöver sedan en bedöm-
ning göras om undantag från utdelningsbeskattning kan ske (exempelvis 
enligt 23 kap. IL, 24 kap. IL etc.).

2.4.2  När ekonomiska begrepp som inte definieras i rättsliga 
normer ska prövas – kategori 1b

Av föregående avsnitt kan det konstateras att när det är fråga om pröv-
ningar där skatterätten använder civilrättsliga begrepp (kategori 1a) ver-
kar den ekonomiska effekten eller den ”ekonomiska innebörden” fungera 
som ett tolkningsdata vid fastställandet av vad som faktiskt har hänt och 
parternas avsikter (se exempelvis Metro Flyg/Mega Carrier målet RÅ 1998 
ref. 58 I och RÅ 2004 ref. 4) än en självständig grund för omkvalifice-
ring. Detta förefaller rimligt då de ekonomiska konsekvenserna snarare 
är en följd av de juridiska än tvärtom. Civilrätten är således prejudiciell 
när de skatterättsliga föreskrifterna lägger civilrättsliga förhållanden och 
rättshandlingar till grund för de skatterättsliga konsekvenserna.

När ekonomiska begrepp används i skattelag utan att dessa definieras i 
rättsliga normer får den ekonomiska innebörden (bedömning av ekono-
miska fakta och dess betydelse) särskild betydelse när den gemensamma 
partsviljan ska bestämmas. Därav kategori 1b, Ekonomiska begrepp som 
inte finner någon bestämning i rättsliga normer.

HFD 2014 ref. 10 (Tvingande konvertibelmålet) utgör ett exempel på 
kategori 1b-avgörande, dvs. när ekonomiska begrepp (ränta eller skuld) 
återfinns i skattelag (eller rättsregler som stadgats i praxis) utan att defi-
nieras eller på annat sätt bestämmas i rättsliga normer.23

Några regler för hur en tvingande konvertibel ska kvalificeras vid 
beskattningen (skuld eller eget kapital) finns inte i IL. HFD definierar i 

21 Jämför även utgångarna i RÅ 2005 ref. 3 och RÅ 2007 not. 161 som bekräftar det 
sagda. Se även avsnitt 2.4.3 nedan där HFD 2013 ref. 43 (Stiftelsebildningsmålet) kom-
menteras.
22 Jämför RÅ 2009 ref. 47 II och se Burmeister 2012 avsnitt 2.2.7.
23 Se Burmeister i SvSkT 2015 s. 475–479 och däri gjorda referenser.



79

målet själva frågan om det är redovisningens klassificering som eget kapi-
tal eller ABLs beteckning som skuld som bör vara avgörande. HFD klar-
gör att det i oreglerade frågor är en naturlig utgångspunkt att utgå från 
redovisning som upprättats enligt god sed samtidigt som HFD ifrågasät-
ter det lämpliga såväl materiellt som formellt att låta en allt mera interna-
tionaliserad redovisning utgöra utgångspunkt för företagsbeskattningen. 
HFD konkluderar att det inte finns något givet svar för alla situationer, 
utan att frågan måste bedömas från fall till fall. Sedan konstaterar HFD 
att den tvingande konvertibeln är avvikande från en normal skuld fram-
förallt eftersom emitterande bolag ensidigt kan välja att konvertera lånet 
till aktier och att bolagsförmögenheten inte belastas. Detta bekräftas av 
att den tvingande konvertibeln skulle redovisas som eget kapital. Denna 
avvikelse från normal skuld tillsammans med att en skattemässig behand-
ling av lånet som skuld (trots att det i enlighet med sin ekonomiska inne-
börd redovisas som eget kapital) skulle innebära att icke-avdragsgilla 
vinstdispositioner skulle få dras av som ränta. Enligt HFD medför detta 
att övervägande skäl talar för att utgå från redovisningen vid beskatt-
ningen, varför emitterande bolaget inte har rätt till avdrag för ränta.

Vad gäller denna kategori mål behöver omständigheternas ekonomiska 
innebörd således sökas och bestämmas. I fallet prövades om lånet var en 
skuld och HFD konstaterade i fråga om omständigheternas ekonomiska 
innebörd att lånet ekonomiskt sett var avvikande från vad som normalt 
utmärker en skuld och att detta stöds av redovisningen samt att avdrag 
för räntan skulle medfört avdrag för en vinstdisposition. Fallet bekräftar 
att den ekonomiska innebörden vid bedömning av verklig innebörd har 
särskild betydelse när fråga är om analys och bedömning av ekonomiska 
begrepp som inte omedelbart bestäms av rättsliga normer utan istället av 
en bedömning av ekonomiska fakta och dess betydelse.24

2.4.3  När prövningen avser skatterättsliga bestämmelser/
terminologi – kategori 2

Civilrätten är inte alltid avgörande för skatterätten när beskattning på 
grundval av rättshandlingars verkliga innebörd ska ske. Det finns även 
särskilda skatterättsliga definitioner som inte återfinns i civilrätten eller 
har en annan innebörd i civilrätten. I mitt undersökningsarbete i licentiat-
avhandlingen har jag funnit avgöranden avseende exempelvis koncern-
bidrag, anskaffningsutgift, räntekompensation, skattemässig utdelning, 

24 Se även Burmeister 2012 s. 288.
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annan inkomst, villkorat aktieägartillskott och underprisöverlåtelser där 
detta visat sig vara fallet.25

Under kategori 2 återfinns således rättsfall där det finns skatterättsliga 
bestämmelser och särskilda skatterättsliga begrepp som följer av skattereglerna 
och dessa är avgörande för bedömningen av transaktionernas verkliga 
innebörd. Det är med andra ord fråga om skatterättsliga regelverk och 
begrepp som återfinns i IL.

Dessa skatterättsligt reglerade rättshandlingar synes ha en särställning i 
den meningen att utrymmet att omkvalificera rättshandlingar är begrän-
sat om det i skattelagstiftningen uppställs särskilda villkor och dessa är 
uppfyllda. Se exempelvis RÅ 1989 ref. 31, ”[g]enerella begränsningar av nu 
antytt slag skulle innebära en inskränkning i möjligheten att genom koncern-
bidrag utjämna underlaget för inkomstskatt eller vinstdelningsskatt som går 
utöver lagtextens lydelse”. Utgången i RÅ 2000 ref. 21 II (Cramo) tydliggör 
enligt min mening att det inte är möjligt att omkvalificera rättshand-
lingar om det i skattelagstiftningen uppställs särskilda kriterier och dessa 
kriterier är uppfyllda.26 Om de rättsfakta som föreskrivs i den reglerade 
definitionen är uppfyllda går det inte med åberopande av andra rättsfakta 
underkänna definitionens lagreglerade rättsföljd. Följaktligen är det san-
nolikt inte möjligt att omkvalificera den här typen av rättshandling. Slut-
satsen gör sig även gällande vad avser godkända underprisöverlåtelser.27

I RÅ 2004 ref. 1 (Sipano II) fanns bestämmelsen om hur en förmö-
genhetsöverföring vid en underpristransaktion skulle beskattas (dvs. 
undantag från skattemässig utdelning) reglerad i skattebestämmelserna, 
dvs. i UPL/23 kap. IL, vilket i den prövade situationen aktualiserade 
utdelningsbeskattning. Genom att undantag enligt 23 kap. IL inte före-
låg och förmögenhetsöverföringen av HFD sågs som ett förfogande av 
aktieägarna över det överförda värdet i det överlåtande bolaget aktuali-
serades utdelningsbeskattning för aktieägarna. Att HFD skulle tillämpat 
normtypen civilrättslig bedömning är inte sannolikt enligt min bedöm-
ning, eftersom ett dylikt resonemang inte återfinns i domen och att sva-
ret inte nödvändiggör att en bedömning görs av om utdelning lämnats 
civilrättsligt. Det tidigare avgörandet RÅ 1992 ref. 56 (Sipano I)28 visar 
att principer, i fallet dubbelsbeskattningsprincipen av aktiebolags vinster, 
skulle beaktas vid fastställandet av om beskattning skulle ske. Även i detta 
mål var frågan utdelningsbeskattning skulle aktualiseras baserat på att ett 

25 För den fullständiga genomgången se Burmeister 2012 avsnitt 2.2 och däri gjorda 
hänvisningar.
26 Se även RÅ 2009 not. 201 (Fujitsu) i detta avseende.
27 Se HFD 2011 ref. 19.
28 Vid denna tid fanns inget lagreglerat undantag från utdelningsbeskattning, jämför 
senare införda UPL/23 kap. IL.
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förfogande över medlen skulle anses ha funnits genom förmögenhets-
överföringen. Det principbaserade undantaget från utdelningsbeskatt-
ning i Sipano I var mer generöst än det reglerade undantaget som senare 
prövades i Sipano II. I både Sipano I och II ansågs enligt min mening 
en förmögenhetsöverföring sidledes av HFD utgöra ett förfogande över 
medlen av ägarna, där undantag från utdelningsbeskattning enbart före-
låg i det förstnämnda fallet (där principen att medlen var kvar i den 
dubbelbeskattade sektorn hade avgörande betydelse), men inte i det sist-
nämnda fallet där uppställda rättsfakta i regeln var avgörande. Sipano II 
utgör enligt min mening ett exempel på när HFD i rättstillämpningen 
gett ett i skattelagen använt civilrättsligt begrepp (utdelning) en särskild 
skatterättslig betydelse.29 Vid förmögenhetsöverföringar sidledes mellan 
aktiebolag genom underpristransaktioner finns det således enligt min 
mening en särskild skattemässig utdelningsnorm som HFD skapat. Den 
av HFD skapade normen baserar sig dels på principen att en person som 
kan disponera över viss inkomst (enligt HFDs praxis) inte kan undgå 
beskattning genom att styra denna till annat rättssubjekt (”principen 
gällande vem som ska beskattas för inkomst”), dels att undantag från 
nämnda av HFD skapade skattemässiga normerande princip bara kan 
göras om det är fråga om en godkänd UPÖ enligt UPL/23 kap. IL.30

Vid bedömningar om beskattning för utdelning ska aktualiseras kan 
baserat på det ovanstående följande konstateras, vilket redan nämnts 
tidigare. För de fall utdelning inte är särskilt definierat i skatterättsliga 
bestämmelser eller praxis (jämför RÅ 2009 ref. 47 II) och/eller något 
förfogande över en förmögenhetsöverföring inte föreligger (enligt HFDs 
praxis) som kan bli föremål för utdelningsbeskattning är det avgörande 
om utdelning föreligger civilrättsligt (dvs. mål i kategori 1, se RÅ 1990 
ref. 115 och RÅ 1998 ref. 9). Om bedömningen ger vid handen att 
utdelning föreligger enligt någon av utdelningsnormerna behöver sedan 
en bedömning göras om undantag från utdelningsbeskattning kan ske, 
exempelvis enligt 23 kap., 24 kap. IL etc.

RÅ 2001 ref. 50 (Brynäs-målet) kan vid en första anblick indikera 
att det finns utrymme att i praxis anpassa och modifiera civilrättsliga 
begrepp mot bakgrund av syftet med de ifrågavarande skattebestämmel-
serna. Enligt min mening har HFD gjort en analys och skatterättslig kva-
lificering av arbetsgivarbegreppet enligt SAL, dvs. det är i grunden inte 
fråga om en civilrättslig analys och rättslig kvalificering. Det civilrättsliga 
arbetsgivarbegreppet har förvisso fångats av HFD. Skatterättskällorna var 

29 Detta gällde sannolikt redan genom Sipano I, dock var undantaget mer generöst.
30 Jämför även utgångarna i RÅ 2005 ref. 3 och RÅ 2007 not. 161 som bekräftar det 
sagda.
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dock vägledande vid kvalificeringen. Enligt min mening har bedömning-
en av rättshandlingarnas skatterättsliga innebörd gjorts utifrån de faktis-
ka förhållandena och parternas avsikt. Det rimliga är att tolka avgörandet 
utifrån att parterna råder över sina civilrättsliga överenskommelser (dvs. 
villkoren i avtalen gäller dem emellan), men att de inte råder över det från 
civilrätten särskilda skatterättsliga arbetsgivarbegreppet enligt SAL.

I RÅ 2009 not. 191 tycks HFD ha en ansats i civilrättslig analys och 
rättslig kvalificering av vad som benämnts som rabatt (återbäring) i reali-
teten är. Verkligheten tycks emellertid vara definierad i skattebestämmel-
serna, ”annan inkomst på grund av innehav av tillgångar som avses i 42 kap. 
1 § första stycket IL” utifrån förutsättningarna i målet. I rättsfallet förefal-
ler det helt ha saknats en avtalsmässig koppling mellan de ”rabatter” som 
skulle utbetalas av fondbolaget (till andelsägaren) och fondbolagets uttag 
av avgifter (från andelsägarens fondkapital). Under sådana förhållanden 
förefaller det logiskt och riktigt att HFD inte fann det påkallat att anse 
tilldelning av nya andelar alternativt kontant utbetalning som en skattefri 
återbetalning av förvaltningsavgifterna, utan att verkligheten befunnits 
definierad i skattebestämmelserna, ”annan inkomst på grund av innehav 
av tillgångar som avses i 42 kap. 1 § första stycket IL”.

Se vidare RÅ 1995 ref. 84 I och II (Octavani) där utgången tyder på att 
en särskilt skatterättsligt reglerad fråga, i fallet anskaffningskostnad på en 
teckningsrätt till konvertibla skuldebrev, inte synes kunna omtolkas när 
vad som är villkorat för rättshandlingen är uppfyllt. Denna slutsats tycks 
gälla även fast de av varandra beroende rättshandlingarna har atypiska 
inslag sett utifrån en civilrättslig analys (exempelvis prissättningen på för-
värvade aktier i det aktuella fallet).

RÅ 1997 ref. 44 visar att det mot bakgrund av skattereglernas syfte och 
systematik i vissa situationer är nödvändigt att utveckla/tillämpa särskilda 
skatterättsliga begrepp. I situationen att nollkupongsobligationen i fallet 
avyttras under löptiden bedömde HFD att ersättningen närmast hade 
karaktären av räntekompensation, dvs. något som enligt skattebestäm-
melserna inte utgör ränta i egentlig mening. I fallet resonerade HFD 
kring vad ersättningen de facto var skattemässigt för att sedan tilläm-
pa skattebestämmelserna. Det bör även noteras att HFD inledningsvis 
bedömt att ränta överhuvudtaget inte är rättsligt definierat.

Utgången i RÅ 1999 not. 18 innebär att den mellan parterna på 
förhand överenskomna utdelningen (som skulle effektueras om värde-
relationen skulle visa att för mycket aktieägartillskott lämnats) ändrar 
storleken på den första rättshandlingen skattemässigt sett, dvs. anskaff-
ningsvärdet ökar enbart med netto lämnat aktieägartillskott. Ett avgö-
rande faktum är att den fråga som bedömdes var aktiernas skattemässiga 
anskaffningsutgift enligt en skattebestämmelse, mera bestämt hur stor 
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den s.k. förbättringsutgiften var. Begreppet förbättringsutgift återfinns 
i skattebestämmelserna, till skillnad från hur det såg ut i exempelvis RÅ 
1990 ref. 115 (ett fall där civilrätten är prejudiciell för den skatterättsliga 
kvalificeringen) där definitionen för utdelning återfinns i civilrätten och 
den ogiltiga s.k. utdelningsfordringen inte kunde läggas till grund för 
sammantagen bedömning av rättshandlingarnas verkliga innebörd. Att 
den icke beslutade utdelningen kunde beaktas i RÅ 1999 not. 18 har 
sin förklaring i dels att begreppet ”förbättringsutgift” återfinns i skat-
tebestämmelserna och att det mellan parterna var säkerställt att viss del 
av tillskottet skulle återbetalas om värderelationen skulle kräva detta. 
Att formalia för utdelning inte var för handen har ingen betydelse för 
bedömningen av skattebestämmelsen som reglerar ”förbättringsutgift”.

De nyare avgöranden jag funnit när skatterättsliga bestämmelser/termi-
nologi varit avgörande för utgången är HFD 2012 ref. 74 (Sidovederlags-
målet II), HFD 2013 not. 2 (Andelsbytesmålet), HFD 2013 ref. 6 (Bostads-
rättsföreningsräntemålet) och HFD 2013 ref. 43 (Stiftelsebildningsmålet).31

Sidovederlagsmålet II bör enligt min mening sorteras in i denna katego-
ri, dvs. rättsfall när skatterättslig bestämmelse/terminologi är avgörande 
för utgången – kategori 2. Det kan möjligen argumenteras för att målet 
borde sorteras in i kategori 1, dvs. att den framtida arbetsinsatsen utgör 
ett dolt vederlag eller sidovederlag civilrättsligt sett och således inte en 
UPÖ (dvs. en form av byte av framtida arbetsinsats mot indirekt för-
värvade aktier). Detta kan i och för sig vara fallet, men HFD gör inte 
en civilrättslig bedömning av om ett byte är för handen, utan en skatte-
rättslig bedömning av om ersättningen enligt 23 kap. 3 § IL understiger 
marknadsvärdet beaktat RÅ 2011 ref. 19 (Sidovederlagsmålet I) och hur 
sidovederlag i form av framtida arbetsinsatser ska bedömas vid underpris-
transaktioner.

I Sidovederlagsmålet I kan det t.ex. argumenteras för att det finns ett 
byte av framtida arbetsinsats mot indirekt förvärvade aktier, men det var 
ändå fråga om en UPÖ. I Sidovederlagsmålet II menade HFD att omstän-
digheterna visade att något underpris inte förelåg, dvs. att det inte var 
fråga om en UPÖ. Enligt min bedömning är utgången i linje med tidi-
gare praxis (se t.ex. nämnda Sidovederlagsmålet I och RÅ 2008 ref. 52 I).

Även Andelsbytesmålet kan sorteras in under denna kategori. Enligt 
min mening är utgången i detta mål inte lika given beaktat tidigare prax-
is. HFDs subsumering av åtgärderna är således gjord mot andelsbytesreg-
lerna i 48 kap. IL och där de bolagsrättsliga åtgärderna inte var säregna. 
Trots detta låter HFD inte civilrätten vara prejudiciell i målet (dvs. kate-
gori 1-mål). Den slutsats som kan dras av målet är att ett andelsbyte inte 

31 Se Burmeister i SvSkT 2015 s. 458 ff. och däri gjorda hänvisningar.
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är för handen endast på den grunden att nyemitterade aktier erhållits av 
säljare när någon påvisbar ändring i aktieägandet inte finns.

Bostadsrättsföreningsräntemålet utgör ytterligare ett mål i denna kate-
gori avgöranden. HFD har gjort prövningen mot de särskilda reglerna 
i 39 kap. 25 § IL och äldre praxis och kommit fram till att omständig-
heterna i målet visar att räntan ingår (eller rättare sagt är en del) i för-
eningens avgift för att täcka kostnader. Då delägaren inte beskattas för 
nyttjandet av fastigheten är inte heller utgifter för nyttjandet avdragsgilla.

Stiftelsebildningsmålet utgör också ett mål i kategori 2, dvs. ett avgö-
rande som faller in i praxis där HFD stadgat ett skattemässigt utdelnings-
begrepp baserat på att aktieägaren förfogat över det överförda värdet om 
inte överlåtelsen utgör en godkänd UPÖ, se ovan om RÅ 2004 ref. 1 
(Sipano II), där HFD stadgade detta och således justerade dessförinnan 
rådande principer vad gäller utdelningsbeskattning i RÅ 1992 ref. 56 
(Sipano I). Detta har sedan bekräftats i t.ex. RÅ 2007 ref. 161 och senast 
i Stiftelsebildningsmålet.

HFD har bedömt den på förhand bestämda transaktionskedjan mot 
det skattemässiga utdelningsbegreppet såsom detta har formulerats i 
HFDs praxis (dvs. frågan om aktieägaren har förfogat över det överförda 
värdet eller inte). Ställt mot andra rättsregler, exempelvis där civilrättsliga 
begrepp används i skattelag utan möjlighet till skattemässiga variationer 
hade de civilrättsligt giltiga rättshandlingarna i transaktionskedjan enligt 
min bedömning varit prejudiciella vid beskattningen. Inte heller enbart 
det faktum att transaktioner är förutbestämda utgör grund för att bortse 
från dessa. Se t.ex. RÅ 2008 not. 169 (Trebolitmålet) och RÅ 2010 ref. 51 
(Holmbergmålet). När frågan om utdelningsbeskattning ska avgöras synes 
HFD däremot genom avgörandet i Stiftelsebildningsmålet dragit en gräns 
innebärande att motverkande rättshandlingar inte godtas vid prövningen 
av om aktieägaren förfogat över överförda tillgångar.

En övergripande slutsats vid kategori 2-fall är att skatterättslig tolk-
ningsmetod ska tillämpas, dvs. tolkning av särskilda skatterättsliga be-
grepp enligt den allmänt accepterade rättskälleläran. Till skillnad från 
kate gori 1-fall löses skatterättsliga problem i kategori 2-fall inte fristående 
från lagstiftningen med hjälp av problemlösning som bygger på utrönan-
det av parternas avsikt, systemtänkande, syften och teoribildning. Detta 
har enligt min mening sin grund i bl.a. föreskriftskravet och att rättskäl-
lorna inordnas i en relativt fast rättskällehierarki med lagtexten som en 
rättskälla som ska användas, förarbeten och HFDs prejudicerande praxis 
som bör användas samt doktrin, Skatteverkets publikationer, övriga rätts-
fall som i vissa situationer får eller kan användas som stöd i argumentatio-
nen. Denna övergripande slutsats kan också formuleras enligt följande. 
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Vid kategori 2 (dvs. skatterättens normalområde) är utrymmet för analog 
och extensiv rättstillämpning synnerligen begränsat.

2.4.4  När tolkning och kvalificering utifrån normerande 
skatterättsliga principer – kategori 3

I detta avsnitt ska jag redogöra för slutsatserna från undersökningen i 
licentiatavhandlingen avseende kategorin rättsfall när tolkning och kva-
lificering utifrån normerande skatterättsliga principer avgör beskattning 
på grundval av rättshandlingars verkliga innebörd. Innan det ska jag 
redogöra för min syn på hur skatterättsliga principer skall beaktas vid 
rättstillämpningen.32 Jag bedömer detta som befogat för att man med 
tillräcklig precision ska kunna förstå min uppdelning av fall i kategori 2 
och 3.

2.4.4.1 Allmänt om skatterättsliga principer
Det existerar allmänna principer som måste beaktas i rättstillämpningen. 
Hit hör exempelvis de grundlagsreglerade legalitets- och objektivitets-
principerna samt likformighetsprincipen.33 I svensk skatterätt finns även 
en rad andra principer vilka kan betecknas som rättsprinciper. Hit hör 
således exempelvis neutralitetsprincipen och kontinuitetsprincipen.34 
Karaktäristiskt för en rättsprincip är att den främst utgör ett skäl, dvs. 
ett allt från starkt till svagt argument i den fråga som skall prövas, som 
talar i en viss riktning, men som inte nödvändigtvis måste vara slutligt 
avgörande för frågan. Det är vanligt att svåra skatterättsliga frågor inte 
kan lösas med hjälp av enbart en regels ordalydelse. En tolkning av de 
rättskällor som står att finna för frågeställningen måste då göras, och då 
kan rättsprincipen användas. Detta kräver dock att principen kan härle-
das ur lagstiftningen genom ett studium av dess grundstruktur eller sys-
tematik och/eller rättsfall eftersom uttag av skatt kräver stöd i föreskrift 
enligt legalitetsprincipen.

Argument utifrån principer som inte kan härledas ur lagregler (direkta 
skatterättsliga bestämmelser och begrepp, eller utifrån inkomstslattelag-
stiftningens grundstruktur och systematik) är inga rättskällor och kan 

32 Se Burmeister 2012 s. 50–52 och 55–62 och däri gjorda hänvisningar där den mera 
utvecklade redogörelsen återfinns.
33 Se Påhlsson 2007.
34 Se även Påhlsson i SvSkT 2010 s. 318, där han menar att principen om berättigade 
förväntningar framträder som en rättsprincip och att dess normativa grund är den s.k. 
likformighetsprincipen.
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inte utgöra starka skäl för vad som skall avgöra en fråga i rättstillämp-
ningen. Dylika argument utifrån principer som hävdas vara målsättning-
ar för beskattningen utan stöd i det rättsliga materialet (dvs. lagregler 
eller praxis) får inte ensamma vara avgörande för utgången i mål om skatt 
p.g.a. föreskriftskravet. Det bör även sägas att det faktum att HFD till-
lämpat en rättsprincip i en viss situation (eller inte gjort detta) inte skall 
tas till intäkt för att principen har generell normativ räckvidd (eller inte 
har detta). Det krävs med andra ord att principen vid en prövning i det 
enskilda fallet kan härledas ur skattelag eller praxis för att den skall ha 
normativ verkan vid rättstillämpningen.

Att en rättsprincip, som har stöd i det skatterättsliga källmaterialet 
(dvs. kan härledas ur inkomstskattelagstiftningens grundstruktur och 
systematik), talar i en viss riktning behöver inte nödvändigtvis vara slut-
ligt avgörande för frågan beaktat övriga relevanta rättskällor och rätts-
liga argument i frågan. Detta är det som typiskt skiljer rättsprincipen 
från lagregeln, som är tillämplig eller inte. Om principen däremot åter-
finns i direkta skattebestämmelser eller i begrepp i lagstiftningen är den 
en lagregel och ska tillämpas. Det sagda tydliggörs vid en jämförelse av 
exempelvis RÅ 1992 ref. 56 (Sipano I ) och RÅ 2004 ref. 1 (Sipano II ). 
Av HFDs domskäl i Sipano II framgår att införandet av direkta regler i 
UPL/23 kap. IL ändrade rättsläget jämfört med den tidigare praxisen 
i Sipano I, där rättsprincipen om dubbelbeskattning hade betydelse för 
utgången i målet och bedömningen av om förmögenhetsöverföring i sid-
led mellan aktiebolag vid en underpristransaktion skulle anses vara ett 
förfogande för aktieägarna som skulle medföra utdelningsbeskattning för 
dessa. Den tidigare praxisen från HFD som hade sin utgångspunkt i en 
rättsprincip innebar att om medel inte förts ut ur den dubbelbeskattade 
sektorn skulle utdelningsbeskattning inte aktualiseras. HFD var innan 
UPL infördes fri att göra denna tolkning utifrån rättsprincipen i fråga. 
I UPL/23 kap. IL finns en regel om frihet från utdelningsbeskattning 
förutsatt att villkoren för en underprisöverlåtelse enligt skattereglerna är 
uppfyllda. Eftersom villkoren i UPL inte var uppfyllda i Sipano II fann 
HFD att utdelningsbeskattning skulle aktualiseras (vilket inte blivit fallet 
enligt HFDs tidigare principbaserade undantag från utdelningsbeskatt-
ning innan UPL trädde ikraft).

Det ovan sagda gällande tillämpning av skatterättsliga principer kan 
möjligen ge sken av att det finns en tydlig metod för hur dessa ska beak-
tas i rättstillämpningen. Enligt min mening föreligger det många gånger 
stora svårigheter att avgöra var gränsen går för deras användning vid rätts-
tillämpningen.

För att med tillräcklig precision kunna förstå min uppdelning av fall 
i kategori 2 och 3 är det som sagt befogat att kort säga något om princi-
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per och teorier som legat till grund för inkomstbeskattningen. Vad som 
utgör en princip och t.ex. dess bindande kraft vid rättstillämpningen har 
diskuterats av många inom rättsvetenskapen.35

Skatteförmågeprincipen är allmänt accepterad som grunden för in-
komstbeskattningens utformning.36 Det är sannolikt rätt att hävda att ut-
gångspunkten hos vem en inkomst ska anses uppstå och beskattas kom-
mer från denna princip och från realisationsprincipen. Även inkomst-
begreppet är en utgångspunkt för hos vem en inkomst uppstår genom att 
inkomsten är ett relevant mått på skatteförmågan hos den som uppbär 
inkomsten.37 Av enbart skatteförmågeprincipen följer givetvis inte samt-
liga utgångspunkter för hur inkomstbeskattningen skall utformas, t.ex. 
vad som skall ses som skattepliktig inkomst, när en inkomst anses uppstå 
eller hur hög skatt som skall uttas. Att inkomst övergripande betraktat 
utgör ett bra mått för att betala skatt utifrån skatteförmågeprincipen är 
en truism. Vad som skall inkomstbeskattas kan kortfattat sägas styras av 
att det bör finnas en regelbundenhet hos inkomsten ur en stadig källa, 
vilket också återkommer i den s.k. källteorin.38 Ur denna teori har våra 
inkomstslag arbetats/vuxit fram. Realisationsprincipen har varit styrande 
för när och hos vem beskattning skall ske.39 Storleken på skatteuttaget 
har sin utgångspunkt i bl.a. minsta offer-principen.40 Så här långt bör 
man enligt min mening kunna tala om principer av allmän karaktär som 
haft betydelse för inkomstbeskattningens utformning. Ytterligare princi-
per av allmän karaktär som haft stor betydelse för inkomstbeskattningens 
utformning är neutralitetsprincipen,41 kontinuitetsprincipen,42 recipro-

35 Se t.ex. Persson Österman 1997 s. 55 och däri gjorda referenser till andra arbeten samt 
referenser i dessa arbeten.
36 Skatteförmågeprincipen innebär kortfattat att var och en skall betala skatt i förhål-
lande till sin förmåga. Se t.ex. Melz 1986 s. 31. Se även Gunnarsson 1995.
37 Vad gäller inkomstbegreppets behandling se t.ex. Hellner 1959, Mutén 1959, Melz 
1986, Hultqvist 1995.
38 Se t.ex. Metz 1986 s. 14 och däri gjorda referenser.
39 Se Melz 1986, Mutén 1959, Persson Österman 1997, Dahlberg 2011 s. 52 ff.
40 Vilken kortfattat kan sägas betyda att skatten bör fördelas så att den medför minsta 
uppoffring för medborgarna.
41 Beskattningen ska verka neutralt vid valet av olika handlingsalternativ. Se Persson 
Öster man 1997 kapitel 2 och däri gjorda referenser. Se även Lodin i SN 2007 s. 484, 
Wiman 2002 s. 21.
42 Principen innebär att beskattningen uppskjuts och att mottagande subjekt övertar det 
obeskattade värdet. Se Persson Österman 1997.
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citetsprincipen43 samt att symmetri föreligger44.45 Nämnda principer har 
enligt min mening en vaghet sett till innehållet. Dessa kan sägas ge ut-
tryck för mål/ambitioner med lagstiftningen.46 Med detta sagt finns det 
enligt min mening rättssäkerhetsrisker med allmänna synsätt att princi-
per skulle vara normativa, dvs. att mål/ambitioner med lagstiftningen 
ograverat ska beaktas vid rättstillämpningen. Principerna är till nytta vid 
tillskapandet av skattelag och för att i bredare mening förstå innehållet i 
gällande rätt, dvs. har en deskriptiv funktion.47 Vid rättstillämpningen är 
principer i meningen mål/ambitioner med lagstiftningen för vaga för att 
dessa generellt sett ska kunna ha avgörande betydelse enligt min mening. 
Om principerna/målen/ambitionerna med lagstiftningen kan härledas ur 
auktoritativ källa (dvs. lagtext eller praxis) är de emellertid normerande.

Nämnda teoretiska utgångspunkter och principer/mål/ambitioner 
ligger således till grund för de materiella skattereglerna, dvs. vem som 
är skattskyldig, vilket inkomstslag som gäller och beräkningen av den 
beskattningsbara inkomsten samt när beskattning skall ske.

Något mer bör också sägas om hur principerna/målen/ambitionerna 
kommer till uttryck i våra inkomstbeskattningsregler.48 Vissa av målsätt-
ningarna med principerna finner man formulerade i en direkt regel (t.ex. 
avyttring av kapitaltillgångar i 44 kap. 3 och 26 §§ IL, dvs. utformning 
som styrts av realisationsprincipen). Andra återfinns utifrån en studie av 
hur ett regelverk i form av flera paragrafer byggts upp (t.ex. hur beskatt-
ningen skjuts upp och det mottagande subjektet övertar det obeskattade 
värdet vid en UPÖ, dvs. utformning som styrts av kontinuitetsprinci-
pen). En del principer finner man utifrån att studera flera regelverks 
uppbyggnad när dessa jämförs (jämför bolagsbeskattningen, inklusive 
ägarbeskattningen, med exempelvis beskattningen av enskild närings-
verksamhet, dvs. utformning som styrts av neutralitetsprincipen).

Principerna/målen/ambitionerna har vid det faktiska lagstiftnings-
arbetet påverkat grundstrukturen och systematiken i inkomstskatteregler-

43 När transaktioner som medför skattepliktiga intäkter för en skattskyldig resulterar i 
avdragsgilla kostnader för en annan skattskyldig föreligger reciprocitet i beskattningen. 
Se t.ex. Melz 1986 s. 41.
44 I situationer när inkomster av en transaktion beskattas är det konsekvent att förluster 
behandlas symmetriskt, dvs. de skall vara avdragsgilla. Se t.ex. Mutén 1959 och motsatsen 
imparitet.
45 Ytterligare skatterättsliga principer som kan nämnas är hemvistprincipen, källstats-
principen, territorialitetsprincipen, intresseprincipen, likformighetsprincipen, kontant-
principen.
46 Se Dahlberg i SN 2004 s. 664 ff. Jämför även med Peczenik s. 449, där han använder 
sig av benämningen ”värdeprincip” vilket skulle kunna uppfattas som liktydigt med mål.
47 Se Tikka i SN 2004 s. 656 ff.
48 Det bör understrykas att jag inte har några som helst ambitioner att vara heltäckande.
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na. Principerna har naturligtvis även medfört konkret skattelagstiftning 
där hela regelverk och särskilda begrepp återfinns (dvs. normtillämpning 
enligt min typkategori 2 av rättsfall). Exempelvis har koncernbidrags-
regelverket i 35 kap. IL sin utgångpunkt i neutralitetsprincipen. Själva 
definitionen/begreppet koncernbidrag återfinns i 35 kap. 1 §, andra 
stycket, IL samt har tydliggjorts ytterligare i praxis. Regelverket i 35 kap. 
IL sett i sin helhet har sin utgångspunkt i en princip, medan själva 
begreppet/definitionen koncernbidrag har sin uppkomst ur lagstiftnings-
tekniskt arbete som blir nödvändig när grundstrukturen för regelverket 
klarnat.49 Att begreppet har varit nödvändigt att definiera tekniskt har sin 
förklaring i principen, dvs. att det skall vara neutralt mellan att bedriva 
verksamhet i ett bolag och i flera, sett ur resultatutjämningssynpunkt. 
En konsoliderad beskattning när verksamheten bedrivs i flera juridiska 
personer i en koncern, dvs. det som är slutsatsen utifrån principen, kan 
tekniskt lösas på många olika sätt med vilken det av nödvändighet nor-
malt följer en kvalitativ begreppsjuridik.

När jag relaterat till och använt mig av ”normerande skatterättsliga 
principer” (dvs. min kategori 3) är det inte i betydelsen att dessa medfört/
kan härledas med lätthet ur en bestämmelse eller ett sammanhållet regel-
verk (jämför avyttringsbegreppet respektive koncernbidragsreglerna), 
utan istället principers betydelse och påverkan normativt på inkomst-
skattelagstiftningen vilka exempelvis kan härledas ur flera i lagstiftningen 
åtskilda bestämmelser alternativt normerande principer som kan härle-
das ur praxis. Utifrån min definition är således särskilda skatterättsliga 
bestämmelser50 eller begrepp som lagstiftningstekniskt framtagits51 och 
som i och för sig styrts i sin utformning av en princip inte normerande 
skatterättsliga principer. Om principerna utmynnat/återfinns i direkta 
skatteregler eller begrepp i skattelagstiftningen har jag sett dessa som just 
skattebestämmelser och inte normerande principer.

När jag i min licentiatavhandling använt mig av ”normerande skat-
terättsliga principer” är det i meningen att dessa måste ha en förankring 
i det aktuella rättssystemet genom att de kan härledas från skattelagstift-
ningen och syftena med dess utformning.

Rättstillämpning enligt normtypen i kategori 3 manar till försiktighet 
bl.a. för att förankringen av principargument i lagen är mycket varieran-
de. Detta gäller normalt inte för normtypen i kategori 2. Ett annat sätt 

49 Se 35 kap. 1 §, andra stycket, som stadgar, ”[m]ed koncernbidrag avses inte en ersätt-
ning som är en utgift för givaren för att förvärva eller bibehålla inkomster”.
50 Exempelvis koncernbidragsreglerna i 35 kap. IL eller underprisreglerna i 23 kap. IL.
51 Normalt fråga om kvalitativa begrepp som krävs i ett större eller mindre regelverk som 
har utgångspunkt i en princip, t.ex. begreppet koncernbidrag.
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att uttrycka skillnaden är att när traditionella tolkningsmetoder (vilka 
används vid rättstillämpningen vid normtypen i kategori 2) inte medför 
att prövad norm blir tillämplig tillgrips i vissa situationer (vanligtvis mera 
avancerade transaktioner med t.ex. skatteplaneringsinslag) principreso-
nemang. Det bör samtidigt sägas att de principer som kan definieras ur 
praxis är regeltillämpning av HFD. Att jag i licentiatavhandlingen inord-
nade vissa praxisfall under kategori 3 var enligt min mening ett bra sätt 
att förklara innehållet i gällande rätt.

Principer som inte överhuvudtaget kan härledas från lagregler (dvs. 
utifrån lagstiftningens grundstruktur och systematik) och/eller rättsfall 
faller således utanför min definition av när normativa skatterättsliga prin-
ciper är avgörande för bedömning av rättshandlingars verkliga innebörd 
(kategori 3). Att för rättstillämpningen vad gäller rättshandlingars verk-
liga innebörd exkludera principer som enbart utgör ett hävdande av mål-
sättningar/ambitioner för beskattningen utan något stöd i det rättsliga 
materialet, dvs. lagregler eller praxis, var för mig en logiskt och riktig 
avgränsning då beskattningen lever under ett strikt föreskriftskrav.52 Med 
detta inte sagt att det inte föreligger svårigheter att avgöra var gränsen 
går för principarguments användning i rättstillämpningen, dvs. hur stark 
förankringen i det rättsliga materialet och inte minst lagen måste vara.

Det bör även sägas att det faktum att HFD tillämpat en normativ 
skatterättslig princip (eller inte gjort detta) i en viss situation inte skall tas 
till intäkt för att principen har generell normativ räckvidd (eller inte har 
detta). Det krävs istället att principen vid prövningen i det enskilda fallet 
kan härledas ur skattelag eller praxis för att den skall ha normativ verkan 
vid rättstillämpningen.

2.4.4.2 Skatterättsliga normerande principer
Nedan summeras mina slutsatser från licentiatavhandlingen avseende 
normerande principer som kan härledas ur praxis.53 Att jag i licentiatav-
handlingen uttolkade normerande principer utifrån praxis och inordnade 
praxisfall i dessa var enligt min mening ett bra sätt att förklara innehållet 
i gällande rätt.

En för undersökningen central skatterättslig princip kan benämnas 
som principen gällande vem som ska beskattas för inkomst (t.ex. beskattning 

52 Se avsnitt 4.3.2. Se även Hultqvist 1995 samt Påhlsson 1995 s. 138.
53 Min genomgång och analys av denna kategori mål innan 2012 återfinns i Burmeister 
2012 avsnitt 2.3, 3.2.3, 3.3.3 och 4.4.
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såsom för lön hos fysiskt person och inte bolagsinkomst).54 Denna prin-
cip (dvs. hos vem en inkomst ska anses uppstå och beskattas) har rimligen 
sin utgångspunkt i skatteförmågeprincipen, realisationsprincipen samt 
inkomstbegreppet. Principen återfinns i inkomstbeskattningens grund-
struktur och systematik samt i direkta regler i IL, vilka sedan ytterligare 
klargjorts i praxis. En annan skatterättslig princip som kan härledas ur 
praxis i undersökningen som har utgångpunkt i källteorin och inkomst-
begreppet, och återfinns i inkomstbeskattningen grundstruktur, systema-
tik och direkta bestämmelser, är något som jag benämnt principen om 
att en skattskyldig inte råder över en inkomsts karaktär (t.ex. beskattning 
såsom för lön och inte kapitalvinst). I exempelvis RÅ 1986 ref. 75 var 
det avgörande principen gällande vem som ska beskattas för inkomst, vilket 
i fallet var att en förmån förelåg som skulle beskattas (dvs. utgångspunkt 
i skatteförmågeprincipen, realisationsprincipen och inkomstbegreppet). 
RÅ 2008 ref. 66 (Bilhandlarmålet) utgör ett exempel på principen att en 
skattskyldig inte råder över en inkomst karaktär, dvs. något som i grunden 
sannolikt har sin utgångspunkt i dels inkomstbegreppet, dels källteorin 
vilken återfinns i inkomstbeskattningens grundstruktur i form av t.ex. 
inkomstslag.55

Civilrättsligt giltiga rättshandlingar kan alltså i vissa speciella situatio-
ner (kategori 3) få stå tillbaka för de normerande skatterättsliga principer-
na gällande vem som ska beskattas för inkomst och/eller över en inkomst 
karaktär. Detta gäller inte när det existerar en skatteregel som tillåter t.ex. 
en inkomstöverföring, undantag från förmånsbeskattning etc.

Parterna råder många gånger över de civilrättsliga transaktionerna men 
råder således i vissa situationer inte över den skattemässiga karaktären. 
Ett exempel på det är att en förmån är en förmån oavsett hur denna rub-
ricerats civilrättsligt och att huvudprincipen är att beskattning ska ske. 
För att beskattning inte ska aktualiseras i sådana situationer krävs att det 
i skattelagstiftningen finns ett undantag. I exempelvis Bilhandlarmålet 
konstaterar HFD att avtalen inneburit att provisionsinkomsterna förts 
över till G.B. från de av honom ägda bolagen. I det aktuella fallet är det 
högst osannolikt att inkomsterna från förmedlingsverksamheten skulle 
ha tillgodoförts BIAB-bolagen om man inte samtidigt avtalat om att 
ersättningen slutligen skulle tillfalla ägarna av bilhandelsföretagen. HFD 
ifrågasätter inte att medlen verkligen kommit BIAB-bolagen tillgodo och 

54 Påhlsson betecknar denna normativa princip subjektsprincipen, dvs. normen i svensk 
inkomstskatterätt att den som tjänat in en inkomst också normalt är den som ska beskat-
tas för den (se Påhlsson 2007 s. 34). Se även Tjernberg 1999 s. 177 ff. (och däri gjorda 
hänvisningar) samt Silfverberg 1992 s. 287.
55 Se Burmeister 2012 avsnitt 2.3 för ytterligare fall i denna kategori.
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att G.B. inte kunnat förfoga över medlen förrän aktierna i BIAB-bolagen 
sålts och ersättning för denna försäljning erhållits, dvs. HFD accepterade 
de civilrättsliga överenskommelserna. Avsikten med avtalsvillkoren och 
den slutliga ekonomiska effekten av dessa var att inkomsterna från för-
medlingsverksamheten skulle tillfalla ägarna av bilhandelsföretagen, var-
för inkomsten från försäljningen av aktierna enligt HFD skulle beskattas 
i inkomstslaget tjänst. Målet utgör ett exempel på att en skattskyldig i 
vissa situationer inte råder över en inkomsts karaktär, genom förvisso 
giltiga civilrättsliga överenskommelser och rubriceringar. För att vald 
rubricering skulle följas i det aktuella fallet hade det krävts en skatteregel 
som godtog en dylik inkomstöverföring. Detta kan även jämföras med 
RÅ 1997 ref. 1 där en skattskyldig inte rådde över en inkomsts karak-
tär. Att ”gåvan” erhållits från annan än arbetsgivaren innebar inte i sig 
att rubriceringen såsom gåva godtogs vid beskattningen. Om det finns 
ekonomisk intressegemenskap mellan arbetsgivaren och den som lämnat 
förmånen eller något annat samband mellan dem som gör att förmånen 
kan härledas från arbetsgivaren, gäller principen från praxis att förmån 
ska anses ha erhållits.

Praxis avseende omfördelning av inkomster från handels- och kom-
manditbolag mellan andelsägare hänger samman med bestämmelsen i 
5 kap. 3 § IL enligt vilken varje delägare i ett handelsbolag ska beskattas 
för sin del av handelsbolagets inkomster. Den bestämmelsen är i sin tur 
ett uttryck för den inom svensk beskattning grundläggande principen 
att varje person är skattskyldig för sina egna inkomster. Enligt denna 
princip är det inte möjligt att, utan beskattningskonsekvenser, föra över 
skattepliktiga intäkter eller avdragsgilla kostnader till en annan skattskyl-
dig om inte det finns en skatteregel som tillåter detta. Det är också en all-
män regel att skattskyldighet inträder redan när en person – anställd eller 
andelsägare – kunnat förfoga över en inkomst, oavsett om han faktiskt 
tillgodogjort sig beloppet eller fört över det till någon annan skattskyldig. 
Detta innebär att skattskyldighet normalt inträder redan när en skattskyl-
dig kan förfoga över en inkomst, oavsett om han faktiskt tillgodogjort sig 
beloppet eller fört över det till någon annan skattskyldig. Jämförelser kan 
även göras med utgången i RÅ 1962 ref. 46 (Fader Gunnar), RÅ 1986 
ref. 75 och RÅ 1989 ref. 57 (Traktormålet), ”principen gällande vem som 
ska beskattas för inkomst”).

I RÅ 1957 Fi 2409 konstaterade HFD att den skattskyldige förfogat 
över inkomst och därför skulle beskattas för denna. Av RÅ 1966 Fi 1536 
framgår att en skattskyldig inte utan beskattningskonsekvenser kan över-
föra inkomster som borde tillkommit honom själv till en annan person. I 
RÅ 1988 not. 291 (undanröjt fhb) talas om en obehörig överföring av 
inkomst mellan bolagsmännen. Vilken betydelse detta mål har kan ifråga-
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sättas då förhandsbeskedet undanröjdes och ansökan avvisades. Det bör 
dock noteras att HFD sedermera har hänvisat till detta mål. Även i RÅ 
1990 not. 274 ansåg HFD att det var fråga om en obehörig överföring 
av inkomst som inte kunde accepteras vid beskattningen. Vad som avses 
med en obehörig överföring av inkomst preciseras inte. Mot bakgrund 
av tidigare mål från HFD borde förklaringen ligga i att de skattskyldiga 
(dvs. barnen) genom gåva till närstående förfogat över belopp som borde 
tillkommit dem själva. Någon skatteregel som tillät överföringen av 
inkomsten fanns inte enligt min bedömning. I målet fanns sannolikt ett 
civilrättsligt giltigt bolagsavtal, men detta råder inte över skatteprincipen 
gällande vem som ska beskattas för inkomst.

I RÅ 1997 not. 126 framhöll HFD att den beslutade resultatfördel-
ningen enligt praxis kan frångås om den innebär en obehörig inkomst-
överföring eller framstår som orimlig och väsentligen är betingad av skatte-
skäl. HFD ansåg att den avtalade fördelningen haft ett sådant inslag av 
skattemässigt obehörig inkomstomfördelning att den inte bör godtas vid 
beskattningen. Enligt min bedömning har HFD lagt stor vikt vid att AB 
är kommanditdelägare med en påfallande låg insats varför den avtalade 
fördelningen framstår som anmärkningsvärd. Vad som avses med en obe-
hörig överföring av inkomst preciseras inte av HFD.56 Av målet framgår, 
beaktat HFDs tidigare praxis,57 enligt min mening att en skattskyldig 
inte utan beskattningskonsekvenser kan överföra inkomster som borde till-
kommit honom själv till en annan person. Någon skatteregel som tillät 
överföringen av inkomsten fanns inte. Även i detta mål fanns sannolikt 
ett civilrättsligt giltigt bolagsavtal, men detta råder inte över skatteprinci-
pen gällande vem som ska beskattas för inkomst.

I RÅ 2002 ref. 115 I konstaterar HFD följande: ”Den beslutade för-
delningen kan […] enligt praxis frångås vid beskattningen om den innebär 
en obehörig inkomstöverföring eller framstår som orimlig och väsentligen är 
betingad av skatteskäl.” HFD konstaterade vidare att varken den skatt-
skyldige (fysisk person) eller aktiebolaget tillfört handelsbolaget någon 
kapitalinsats. Vad gäller deras arbetsinsats i handelsbolaget konstaterar 
HFD (med hänvisning till RÅ 2001 ref. 60) att aktiebolaget inte kan 
anses bedriva någon självständig verksamhet i förhållande till handelsbo-
laget. Följaktligen anses den fysiska personen vara den som utfört arbete i 
handelsbolaget i egenskap av delägare. HFD anser att den gjorda resultat-
fördelningen inte anses affärsmässigt motiverad utan framstår som orim-
lig och väsentligen betingad av skatteskäl. Mot bakgrund av den fysiska 
personens arbetsinsats bör resultatet i handelsbolaget fördelas på honom. 

56 Jämför även RÅ 1990 not. 274.
57 Jämför RÅ 1957 Fi 2409, RÅ 1962 ref. 46, RÅ 1966 Fi 1536.
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Detta resonemang kan jämföras med HFDs motivering i RÅ 1957 Fi 
2409 och RÅ 1962 ref. 46 (Fader Gunnar) där domstolen konstaterade 
att den skattskyldige (fysisk person) genom överföringen av inkomsten 
förfogat över belopp som borde tillkommit honom själv. Någon skatte-
regel som tillät överföringen av inkomsten fanns inte. Fallet är enligt min 
mening ytterligare bevis på att ett civilrättsligt giltigt bolagsavtal, inte 
råder över skatteprincipen gällande vem som ska beskattas för inkomst. 
För att så ska kunna ske krävs det enligt min bedömning att en skatte-
regel som tillåter inkomstöverföringen.

I det fall den fysiska personen, efter ”den orimliga resultatfördelning-
en”, tagit ut resultatet ur aktiebolaget på sådant sätt att skatteprincipen 
gällande vem som ska beskattas för inkomst inte satts ur spel (utan till-
låtande skattelagstiftning), har HFD inte sett något skäl att frångå resul-
tatfördelningen (se RÅ 2002 ref. 115 II). Fallet visar (vid jämförelse med 
utgången i RÅ 2002 ref. 115 I) att om den fysiska personen tagit ut lön 
på sådant sätt att det belopp som borde tillkommit personen också gjort 
detta inte föranlett HFD att frångå gjord resultatfördelning. Den skatt-
skyldige fysiska personen har genom överföringen av inkomsten till AB 
förfogat över belopp som borde tillkommit honom själv. Löneuttaget har 
emellertid läkt den skattemässigt sett felaktiga inkomstfördelningen ur 
handelsbolaget. Inte heller i RÅ 2002 ref. 115 II fanns någon skatteregel 
som tillät överföringen av inkomsten till aktiebolaget. Genom löneut-
taget upprätthålls dock den för frågan centrala skatteprincipen, dvs. rätt 
skattesubjekt blir beskattat för inkomsten.

HFD har i ett par fall haft att ta ställning till fall som berört fördelning 
av skattemässiga underskott mellan bolagsmännen. Dessa fall har något 
förenklat gällt två olika typsituationer. Den första typsituationen utgörs 
av fall där bolagsmän överenskommit att vinst delas lika, alternativt tar 
ena bolagsmannen hela vinsten, medan den andra bolagsmannen tar hela 
resultatet vid förlust (RÅ 1998 not. 553 och RÅ 1972 Fi 600). Den 
andra typsituationen utgörs av fall där bolagsmän synes ha inträtt i syfte 
att ta del i skattemässiga underskott som överstigit deras insats (RÅ 1995 
not. 35).

HFD har vid en prövning av dessa fall konstaterat att det inte finns 
några särskilda regler om hur förlust i ett handelsbolag skall fördelas, 
varför ledning får hämtas ur de allmänna skattereglerna samt praxis om 
vinstfördelning.

RÅ 1988 not. 533 tydliggör enligt min mening att en avtalad resul-
tatfördelning endast får avse sådant som bolagsmännen kan förfoga över. 
Bolagsmännen förfogar inte över fördelningen av ett skattemässigt resultat 
(vilket en överföring av underskott till en av bolagsmännen, som avvi-
ker från den i övrigt överenskomna resultatfördelningen, utgör). Fördel-
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ning regleras i skattelagstiftningen vilket innebär att bestämmelsen om 
att varje delägare i ett handelsbolag ska beskattas för sin del av bolagets 
inkomst blir rådande, i målet hälftendelning.

I RÅ 1995 not. 95 och RÅ 1972 Fi 600 ansåg HFD att de två bolags-
männen skulle redovisa halva underskottet var. I sistnämnda fall förefal-
ler detta motsvara ägandet. Till skillnad från RÅ 1972 Fi 600 fanns i 
RÅ 1995 not. 95 inget avtal mellan bolagsmännen om likafördelning av 
vinst. Enligt min mening ligger det närmast till hands att HFD i målet 
inte bedömt avtalet mellan bolagsmännen som ett civilrättsligt avtal om 
resultatfördelning, utan som en skatterättslig fördelningsöverenskom-
melse vilken parterna inte råder över då detta regleras i skattelagstift-
ningen. HFD har därefter behövt söka vilken fördelning som ska gälla 
och kommit fram till att detta ska ske utifrån vad som är skäligt. Att det 
blev hälftendelning beror sannolikt på att HFD fallit tillbaka på HBLs 
princip om hälftendelning om inget avtalats mellan bolagsmännen. I RÅ 
1972 Fi 600 fanns enbart avtal mellan bolagsmännen om likafördelning 
av vinst. Att en av bolagsmännen senare år tagit på sig att betala skulder i 
handelsbolaget har sannolikt bedömts inte ändra ingånget avtal om resul-
tatfördelning. Rimligen har HFD bedömt att det muntliga avtalet om att 
fördela vinster lika även skulle gälla i förlustsituationer, dvs. likafördel-
ning, och att en av bolagsmännens avsikt att ensam betala handelsbo-
lagets skulder inte retroaktivt ändrat bolagsmännens överenskommelse. 
Bolagsmännens överenskommelse om resultatfördelning har således legat 
till grund för beskattningen enligt min bedömning i RÅ 1972 Fi 600.

I RÅ 1995 not. 35 ansåg HFD att bolagsmannen endast skulle till-
erkännas underskott enligt vad som var skäligt, vilket anses utgöras av 
en till insatsen motsvarande andel. Målet tydliggör enligt min mening 
att en avtalad resultatfördelning endast får avse sådant som bolagsmän-
nen kan förfoga över.58 Ett avtal om fördelning av skattemässigt resultat, 
vilket det är fråga om när ett skattemässigt underskott fördelas till vissa 
av bolagsmännen enligt fattat skattemässigt fördelningsbeslut godtas inte. 
Som jag tolkar domen förfogar inte bolagsmännen över fördelningen av 
ett skattemässigt resultat, vilket en överföring av underskott till vissa av 
bolagsmännen, som avviker från inbetald insats och i övrigt en avsaknad 
av överenskommen civilrättslig resultatfördelning, utgör. Skattemässig 
fördelning regleras i skattelagstiftningen vilket innebär att bestämmelsen 
om att varje delägare i ett handelsbolag ska beskattas för sin del av bola-
gets inkomst blir rådande, i målet utifrån insatsernas storlek.

Rättsläget avseende omfördelning av handelsbolagsinkomster kan 
sammanfattas enligt följande:

58 Jämför även RÅ 1988 not. 533.
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1. Enligt 5 kap. 3 § IL ska varje delägare i ett handelsbolag beskattas 
för sin del av handelsbolagets inkomster. Detta uttrycker den inom 
svensk beskattning grundläggande principen att varje person är 
skattskyldig för sina egna inkomster. Enligt denna princip är det inte 
möjligt att, utan beskattningskonsekvenser, föra över skattepliktiga 
intäkter/avdragsgilla kostnader till en annan skattskyldig om inte det 
finns en skatteregel eller praxis som tillåter detta.

2. Skattskyldighet inträder redan när en person kunnat förfoga över en 
inkomst, oavsett om han faktiskt tillgodogjort sig beloppet eller fört 
över det till någon annan skattskyldig.

3. Det faktum att det existerar ett civilrättsligt giltigt bolagsavtal 
råder inte över skatteprincipen gällande vem som ska beskattas för 
inkomst.

4. Det i praxis förekommande uttrycket ”obehörig inkomstöverföring” 
innebär att en skattskyldig inte utan beskattningskonsekvenser kan 
överföra inkomster som borde tillkomma honom själv till en annan 
person om inte det finns en skatteregel som tillåter detta.

5. Avtalad resultatfördelning får endast avse sådant som bolagsmän-
nen kan förfoga över. Bolagsmännen förfogar inte över fördelningen 
av ett skattemässigt resultat genom skatterättslig fördelningsöver-
enskommelse (t.ex. som överföring av underskott till en av bolags-
männen, vilken avviker från den i övrigt överenskomna resultatför-
delningen, utgör). Fördelning regleras i skattelagstiftningen vilket 
innebär att bestämmelsen om att varje delägare i ett handelsbolag 
ska beskattas för sin del av bolagets inkomst blir rådande.

Nyare avgöranden från HFD som jag funnit när skatterättsliga norme-
rande principer varit avgörande för utgången är HFD 2012 ref. 13 (Vinst-
andelsräntemålet) och HFD 2012 not. 58 (Tilläggsköpeskillingsmålet).59

Vinstandelsräntemålet kan enligt min mening sorteras in i kategorin 
rättsfall där en skattskyldig inte råder över en inkomsts karaktär. I fallet 
skulle vinstandelsräntan motsvara ett belopp som annars hade betalats ut 
som tantiembelopp. Just detta bevisfaktum kan ha bidragit till att göra 
det uppenbart att kostnaden endast till del kan vara ersättning för kredit 
och medfört att rättshandlingens rubricering kunde frångås vid beskatt-
ningen. För att vald rubricering skulle följts i det aktuella fallet hade det 
krävts en skatteregel som godtog en dylik omkvalificering/inkomstöver-
föring.60 Det bör i sammanhanget även sägas att det i ABL saknas en 
legal definition av begreppet vinstandelslån. I 24 kap. 5 §, andra stycket, 

59 Se Burmeister i SvSkT 2012 s. 679 ff. och 2015 s. 459 ff. och däri gjorda hänvisningar.
60 Jämför med t.ex. HFD 2011 ref. 19, Sidovederlagsmålet I (se ovan under avsnitt 2.4.3).
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IL stadgas att med begreppet vinstandelsränta avses ränta vars storlek är 
beroende av det låntagande företagets utdelning eller vinst och med vinst-
andelslån avses lån med ränta som helt eller delvis är vinstandelsränta.

Genom att HFD även för vinstandelslån bestämt att avdrag som för 
ränta förutsätter att det ska vara fråga om ersättning för kredit, vilket 
enligt praxis gäller ränta på övriga lån (jämför RÅ 1987 ref. 78, ”Accen-
ta”), är uppenbarligen inte vinstandelsränta rättsligt definierat enligt ovan 
paragraf med den precision som hade krävts för att övrig praxis gällande 
omständigheten ränta inte skulle få genomslag. Det bör även noteras att 
begreppet ränta är inte definierad i IL.61

Utgången i vinstandelsräntemålet kan vid första anblicken synas sakna 
kontextuellt stöd, men genom att begreppet vinstandelsränta faller till-
baka på en ekonomisk bedömning om att avdrag för ränta förutsätter att 
det ska vara fråga om ersättning för kredit och att det var uppenbart att 
rubriceringen var felaktig (jämför växlingen av tantiem till ränta genom 
de förmånliga räntevillkoren som hade sin grund i anställningen), samt 
att 11 kap. 1 § IL fångar upp den del av inkomsten som inte utgör ränta, 
ligger utgången i linje med HFDs tidigare praxis beaktat just de förutsätt-
ningar som förelåg i förhandsbeskedet.

Vinstandelsränta är som sagt per definition en betalning som är bero-
ende av det låntagande företagets utdelning eller vinst och kan i det avse-
endet anses vara mer lik en utdelning än en ränta. Det ligger i sakens 
natur att vinstandelsräntan är varierande och kan bli såväl låg som hög i 
förhållande till lånets nominella belopp (se 24 kap. 5 § IL). Bara det fak-
tum att vinstandelsränta är hög kan därför i sig inte innebära att vinstan-
delsräntan kan omkvalificeras i skattehänseende, dvs. inte ses som ersätt-
ning för en kredit enligt HFDs resonemang. För att omkvalificering ska 
aktualiseras krävs det bevisfakta i ett enskilt fall som uppenbart påvisar 
att räntevillkoren utformats på ett förmånligt sätt för långivaren och att 
det beror på förhållanden som inte har med lånet att göra.

Även Tilläggsköpeskillingsmålet kan sorteras in under kategorin mål 
när skatterättsliga normerande principer kan sägas ha varit är avgöran-

61 Bedömning av om ränta föreligger har i skattepraxis vad jag kan bedöma gjorts utifrån 
bl.a. ekonomiska fakta samt övriga sakomständigheter i respektive fall. Följande har haft 
betydelse vid bedömningen:
–  Föreligger t.ex. reell kreditgivning (jämför här aktuellt mål och RÅ 1987 ref. 78/

Accenta)?
–  Är det uppenbart att rubriceringen ränta är felaktig ställd mot sakomständigheterna 

utan utgör t.ex. hyra för bil eller båtplats etc. Se RÅ 1982 Aa 72 (Depositionsleasing), 
RÅ 1984 1:39, RÅ 1990 ref. 73, RÅ 1994 ref. 52 I och II (Capinova), RÅ 1995 ref. 32 
(Barlasten III) och 33, RÅ 1994 ref. 44. Se även ovan under avsnitt 2.4.2 om Tving-
ande konvertibelmålet.
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de. Omständigheten att endast anställda aktieägare (som förbinder sig 
att fortsätta sin anställning) skulle erhålla ersättningen och inte övriga 
aktieägare var sannolikt det som vägde över mot att ersättningen ansågs 
utgöra tjänstebeskattade betalningar för arbetsinsatser som skulle utföras 
av de anställda. Övriga aktieägares erhållna ersättning utgör betalningen 
för aktier även för s.k. management sellers medan framtida ersättning 
utöver aktiebetalningen för sistnämnda aktieägare inte sågs som vederlag 
för aktierna, utan ersättning för framtida tjänster.

Det var de faktiska omständigheterna i detalj som blev avgörande för 
utgången varför några generella slutsatser när tilläggsköpeskillingar åter-
finns i kommersiella transaktioner inte bör dras. För att gjord rubricering 
skulle ha godtagits med kapitalbeskattning som följd i den faktiska situa-
tionen att olika vederlag utgår på samma slag av aktier hade det krävts en 
skatteregel eller praxis som godtar detta.62 För de fall samtliga aktieägare 
hade erhållit tilläggsköpeskilling (dvs. samma vederlag utgår för samma 
slag av aktier) bedömer jag att åsatt rubricering hade godtagits av HFD.

En skattskyldig råder inte själv över den skattemässiga klassificeringen 
av en viss kostnad eller intäkt. Om en rättshandling betecknas såsom 
tilläggsköpeskilling men omständigheterna gör det uppenbart att ersätt-
ningen utgör betalning för tjänster från de anställda, så ska beskattning 
ske enligt den verkliga innebörden. I fallet ansågs betalningen utgöra 
betalning för framtida tjänster från de anställda motsvarade belopp som 
jag antar att HFD annars menar hade kunnat betalas ut som lön/bonus 
om vissa villkor uppfylls.

2.5 Bedömningar av sammansatta 
rättshandlingskedjor

Nedan följer en sammanfattande genomgång av slutsatser avseende sam-
mansatta rättshandlingskedjor utifrån min undersökning av praxis i 
licentiatavhandlingen.63

Prövningen av verklig innebörd av sammansatta rättshandlingskedjor 
bör inledas med att i detalj klarlägga sakomständigheterna. Vad som är 
relevanta bevisfakta bestäms med utgångspunkt i vilka skatteregler som 
är relevanta i den förevarande situationen och i dessa uppställda rätts-
fakta. Vad som är relevanta sakomständigheter i varje enskilt fall kräver 
många gånger stor eftertanke (sakomständigheterna kan exempelvis visa 
sig behöva utredas ytterligare varefter själva tolkningsoperationen fort-

62 Jämför även med t.ex. RÅ 1997 ref. 1 och RÅ 2008 ref. 66 (Bilhandlarmålet).
63 För den fullständiga kategoriseringen och analysen se Burmeister 2012 kapitel 3 och 4.
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skrider), men har sin utgångspunkt från en eller flera normer och däri 
uppställda rättsfakta. Att ytterligare bevisfakta kan behöva inhämtas för-
klaras enligt min mening bäst av den ”växelverkan” som normsidan och 
faktumsidan har vid tolkningsoperationen. Detta innebär att ytterligare 
tänkbara tillämpliga rättsreglers rättsfakta kan tillkomma efter analysen 
av först förebringad bevisfakta och hjälpfakta som medför att ytterligare 
bevisfakta behöver inhämtas osv.64

När sakomständigheterna är klarlagda har tolkningsoperationen sin 
utgångpunkt i var normen definieras, dvs. i civil- och/eller skatterätten. 
Detta är den första prövningen och bedömningen som måste genom-
föras. Den metodologiska frågan kan således grovt summeras enligt 
följande. Ska civilrättslig analys och rättslig kvalificering göras eller ska 
bedömningen ske enligt skatterättslig tolkningsmetod, dvs. tolkning av 
särskilda skatterättsliga begrepp enligt den allmänt accepterade rättskälle-
läran? Tillämplig norm styr vilken tolkningsmetod som ska appliceras. 
Vilken norm som är tillämplig klargörs genom utrönandet av faktum-
sidan (bevis- och hjälpfakta) och dess prövning i växelverkan med norm-
sidans uppställda rättsfakta. Ytterligare preciserat blir den styrande frågan 
vid metodvalet om normen är ett i inkomstskattelagstiftningen använt 
civilrättsligt begrepp (min kategori 1) eller om det är fråga om en skatte-
rättslig norm (t.ex. ett begrepp) som inte återfinns i civilrätten (kate-
gori 2) etc.65

Nästa led vid bedömningen av sammansatta rättshandlingskedjor som 
enligt min mening bör analyseras och besvaras är om det är fråga om en 
på förhand planerad rättshandlingskedja eller rättshandlingar som är nära 
knutna och beroende av varandra. När detta gjorts kan slutsatser utläsas ur 
HFDs praxis och appliceras vid tolkningen i ett enskilt fall.

Analysen av praxis som gjordes i licentiatavhandlingen gav vid handen 
att när det är fråga om sammansatta rättshandlingskedjor är det lämpligt 
att skilja mellan följande:66

64 Under inledningen i avsnitt 2.4 återfinns en mera utförlig redogörelse.
65 För en mera utförlig redogörelse av hur man initialt bör gå tillväga, inklusive en sche-
matiskt uppställning, se avsnitt 2.4.
66 Se Burmeister 2012 under avsnitt 1.7, 2, 3. I följande mål har rättshandlingarna 
enligt min bedömning utgjort på förhand planerade rättshandlingskedjor, dvs. parterna har 
redan från början planerat att den inledande transaktionen skulle kompletteras med en 
eller flera transaktioner vilka ingåtts efterhand (dvs. ej ingåtts samtidigt). RÅ 1989 ref. 
31 (kategori 2, ej omkvalificering), RÅ 1989 ref. 32 (kategori 3, omkvalificering), RÅ 
1989 ref. 62 I–II/Fastighetsrentingmålet (kategori 1, ej omkvalificering), RÅ 1990 ref. 
101 I och II (kategori 1, ej omkvalificering), RÅ 1990 ref. 115 (kategori 1, ej omkva-
lificering), RÅ 1993 ref. 86/Filmintressenter (kategori 1, omkvalificering), RÅ 1994 ref. 
56/Bolact (kategori 1, ej omkvalificering), RÅ 1995 ref. 84 I och II/Octavani (kategori 
2, ej omkvalificering), RÅ 1998 ref. 19 (kategori 1, omkvalificering), RÅ 2000 ref. 21 
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– På förhand planerade (men ej vid samma tidpunkt ingångna) rätts-
handlingar. Dessa företeelser valde jag att förkortat benämna, ”på 
förhand planerade rättshandlingskedjor”, dvs. när parterna redan från 
början planerat att den inledande transaktionen ska kompletteras 
med en eller flera transaktioner (typiskt sett ingås inte de på förhand 
planerade rättshandlingarna samtidigt), och

– två (eller flera) rättshandlingar som ingås samtidigt och som är nära 
knutna till varandra och beroende av varandra (dvs. inte förutpla-
nerade och ingångna efterhand i den mening som avses i punkten 
ovan). Det är således fråga om vid en och samma tidpunkt ingångna 
rättshandlingar (två eller flera) som är nära knutna till varandra och 
beroende av varandra. Dessa händelseförlopp valde jag att förkortat 
benämna, ”rättshandlingar som är nära knutna och beroende av var-
andra”.

Genom att göra ovan nämnda åtskillnad av företeelsen sammansatta 
rättshandlingskedjor möjliggjordes analysen av hur HFD bedömer dylika 
företeelser.

När en sammansatt rättshandlingskedja analyserats och bedömts i fråga 
om vilken normtillämpningstyp det är fråga om (dvs. kategori 1a, 1b, 2 
eller 3) och om den utgör en på förhand planerad rättshandlingskedja eller 
rättshandlingar som är nära knutna och beroende av varandra kan nedan 

II/Cramo (kategori 2, ej omkvalificering, RÅ 2002 ref. 115 I (kategori 3, omkvalifice-
ring), RÅ 2004 ref. 4 (kategori 1, omkvalificering), RÅ 2004 ref. 27/Avverkningsrätts-
målet (kategori 1, ej omkvalificering), RÅ 2008 ref. 41 (kategori 1, omkvalificering), RÅ 
2008 ref. 52 I (kategori 1, ej omkvalificering), RÅ 2008 ref. 66/Bilhandlarmålet (kategori 
3, omkvalificering), RÅ 2008 not. 113 (kategori 1, omkvalificering), RÅ 2008 not. 169/
Trebolitmålet (kategori 1, ej omkvalificering), RÅ 2009 ref. 47 (kategori 2, ej omkvalifi-
cering), RÅ 2010 ref. 51/Holmbergmålet (kategori 1, ej omkvalificering), HFD 2011 ref. 
19/Sidovederlagsmålet I (kategori 2, ej omkvalificering), HFD 2012 not. 28/Kommunin-
vestmålet (ej omkvalificering), HFD 2013 ref. 43/Stiftelsebildningsmålet (omkvalificering), 
HFD 2014 ref. 54/Ersättningsmålet (ej omkvalificering).

I nedan uppräknade mål rör det sig enligt min bedömning om rättshandlingar som är 
nära knutna och beroende av varandra. RÅ 1973 Fi 344 (kategori 1, omkvalificering), RÅ 
1982 Aa 72/Depositionsleasing (kategori 1, omkvalificering), RÅ 1984 1:39 (kategori 1, 
omkvalificering), RÅ 1986 ref. 75 (kategori 3, omkvalificering), RÅ 1987 ref. 78/Accenta 
(kategori 1, omkvalificering), RÅ 1989 ref. 127/Diamantfinans (kategori 1, omkvalifi-
cering), RÅ 1990 ref. 73 (kategori 1, omkvalificering), RÅ 1990 not. 329 (kategori 1, 
omkvalificering), RÅ 1991 ref. 98 (kategori 1, omkvalificering), RÅ 1999 not. 18 (kate-
gori 2, omkvalificering), RÅ 2001 ref. 50/Brynäs-målet (kategori 2, omkvalificering), RÅ 
2009 not. 191 (kategori 2, omkvalificering), HFD 2012 not. 74/Det villkorade gåvomålet 
(omkvalificering), HFD 2013 not. 2/Andelsbytesmålet (omkvalificering).
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slutsatser utläsas ur HFDs praxis för de olika normtillämpningstyperna 
och appliceras vid tolkningen i ett enskilt fall.67

2.5.1 När civilrättslig kvalificering är avgörande
Följande slutsatser kan utläsas ur praxis när fråga är om att tillämplig 
norm återfinns i civilrätten och civilrättslig analys och rättslig kvalificering 
är avgörande (kategori 1) och det är fråga om på förhand planerade rätts-
handlingskedjor.

Gemensamt för de fall i vilka en på förhand planerad rättshandlings-
kedja har omkvalificerats är att HFD vid den civilrättsliga analysen söker 
utröna partsavsikten, vilken sedan har stor betydelse för bedömningen. 
Omständigheter såsom att ingångna avtal innehållit inslag som är atypis-
ka/säregna för normala affärsförhållanden, dvs. att de inte skulle ingåtts 
oberoende av varandra, vilket nödvändiggör att avtalen måste tolkas sam-
mantaget för att klargöra vad som avtalats, har tillmätts avgörande bety-
delse av HFD. Att en skattskyldig erhållit ersättningar eller förfogat över 
inkomster (likvida medel) som inte stämmer med valda rubriceringar har 
också haft stor betydelse för HFDs bedömning av partsavsikten.68

Gemensamt och centralt även för de fall i vilka en på förhand plane-
rad rättshandlingskedja inte har omkvalificerats av HFD är utrönandet av 
partsavsikten vid den civilrättsliga analysen. De skattemässiga motiven/
konsekvenserna av företagna rättshandlingar saknar enligt HFD bety-
delse vid bedömningen av rättshandlingarnas verkliga innebörd vid den 
rättsliga kvalificeringen. Rättshandlingar som saknar rättslig effekt ska 
enligt HFD inte läggas till grund för en sammantagen prövning av rätts-
handlingarnas ”verkliga innebörd” (t.ex. en ogiltig utdelningsfordran). 
När partsavsikten bedöms överensstämma med vald rubricering ska detta 
följas även när det finns atypiska inslag i avtalsvillkoren om rättshandling-
arna har rättslig effekt (t.ex. äganderättsövergång av tillgång som medför 
rättsverkningar för inblandade parter trots avsaknad av marknadsmässigt 
pris). Utrymmet för att omtolka en serie rättshandlingars formella inne-
börd är begränsat till situationer där avtalen innehåller så pass avvikande 
villkor att parterna exempelvis aldrig skulle ingått avtalen var för sig och 
att en omrubricering krävs för att man överhuvudtaget ska förstå vad 
som avtalats. Utgångspunkten för HFD är att varje bolag/annat rätts-
subjekt har en egen rättshandlingsförmåga och utgör ett eget skattesub-

67 Se Burmeister 2012 avsnitt 3 och 4 för den fullständiga genomgången och analysen av 
praxis. Se även Burmeister i SvSkT 2013 s. 679–689 och 2015 s. 458–487.
68 Se RÅ 1993 ref. 86 (Filmintressenter), RÅ 1998 ref. 19, RÅ 2004 ref. 4, RÅ 2008 ref. 41 
och RÅ 2008 not. 113.
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jekt. ”Syner”, baserade enbart på att kontroll och inflytande finns, är inte 
tillåtna för att bedöma rättshandlingars verkliga innebörd så länge som 
dessa rättshandlingar, sett för sig själva, är riktigt rubricerade (dvs. att det 
t.ex. inte finns motstridiga eller märkliga likvidflöden som motsäger att 
rubriceringen skulle vara riktig).69

Följande slutsatser kan utläsas ur praxis när fråga är om att tillämplig 
norm återfinns i civilrätten och civilrättslig analys och rättslig kvalificering 
är avgörande (kategori 1) och det är fråga om rättshandlingar som är nära 
knutna till varandra och beroende av varandra.

Centralt för fall när fråga är om rättshandlingar (två eller flera) som 
är nära knutna till varandra och beroende av varandra och omkvalifi-
cering gjorts är HFDs utrönande av partsavsikten vid den civilrättsliga 
analysen. HFD utgår från avtalens konstruktion och parternas syfte och 
omkvalificerar rättshandlingarna när de sedda var för sig inte återspeglar 
partsavsikten. Rättsfallen har det gemensamt att ingångna avtal innehållit 
inslag som är atypiska/säregna för normala affärsförhållanden, t.ex. att de 
inte skulle ingåtts oberoende av varandra, vilket nödvändiggör att avtalen 
måste tolkas sammantaget för att klargöra vad som avtalats. Det är därtill 
normalt sett fråga om säregna/atypiska villkor (avtalade rättigheter och 
skyldigheter) i förhållande till den rubricering som parterna valt för de 
enskilda rättshandlingarna.70

Följande kan sammanfattas vad gäller kategori 1-fall. När det är fråga 
om på förhand planerade rättshandlingskedjor (dvs. när parterna planerat 
att en inledande transaktion ska kompletteras med en eller flera trans-
aktioner, dock inte ingångna samtidigt) tycks omkvalificering enbart 
komma i fråga i följande situation. Det ska vara fråga om ingångna avtal 
som innehåller inslag som är uppenbart atypiska/säregna för normala 
affärsförhållanden (dvs. de skulle inte ingåtts oberoende av varandra) 
vilka nödvändiggör att avtalen måste tolkas sammantaget för att klar-
göra vad som avtalats och/eller att en skattskyldig erhållit ersättningar 
eller förfogat över inkomster (likvida medel) som uppenbart inte stäm-
mer med valda rubriceringar. När det är fråga om rättshandlingar som är 
nära knutna och beroende av varandra (dvs. vid en och samma tidpunkt 
ingångna rättshandlingar) bedömer jag att möjligheterna att omkvalifi-
cera rättshandlingar är lika begränsade som när det är fråga om på för-

69 Se RÅ 1989 ref. 62 I–II (Fastighetsrentingmålet), RÅ 1990 ref. 101 I och II, RÅ 
1990 ref. 115, RÅ 1994 ref. 56 (Bolact), RÅ 2004 ref. 27 (Avverkningsrättsmålet), RÅ 
2008 ref. 52 I, RÅ 2008 not. 169 (Trebolitmålet) och RÅ 2010 ref. 51 (Holmbergmålet), 
HFD 2012 not. 28 (Kommuninvestmålet), HFD 2014 ref. 54 (Ersättningsmålet).
70 Se RÅ 1973 Fi 344, RÅ 1982 Aa 72 (Depositionsleasing), RÅ 1984 1:39, RÅ 1987 ref. 
78 (Accenta), RÅ 1989 ref. 127 (Diamantfinans), RÅ 1990 ref. 73, RÅ 1990 not. 329 och 
RÅ 1991 ref. 98, HFD 2012 not. 74 (Det villkorade gåvomålet).
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hand planerade rättshandlingskedjor. Att omkvalificering aktualiseras i 
större omfattning när fråga är om rättshandlingar som är nära knutna 
och beroende av varandra har sin förklaring i att de av parterna rubri-
cerade enskilda rättshandlingarna många gånger aldrig haft en avsikt att 
medföra de rättsverkningar som åsatt rubricering normalt medför. Ett 
annat sätt att uttrycka detta är att anledningen till att rättshandlingarna 
har varit tvungna att ingås vid samma tidpunkt i dylika situationer har 
sin förklaring att parterna inte varit beredda att utge och/eller bära de 
normala rättigheter och skyldigheter som följer av de enskilda rättshand-
lingarnas rubricering. Detta förklarar enligt min bedömning varför nära 
knutna och beroende rättshandlingar i större omfattning kan och har 
omkvalificerats i praxis, dvs. setts som uppenbart atypiska/säregna för 
normala affärsförhållanden (dvs. de skulle inte ingåtts oberoende av var-
andra) vilket nödvändiggör att avtalen måste tolkas sammantaget för att 
klargöra vad som avtalats.

2.5.2 När skatterättslig bestämmelse/terminologi är avgörande
När fråga är om att tillämpa skatterättslig tolkningsmetod dvs. när skat-
terättsliga bestämmelser/terminologi är avgörande (dvs. min normtillämp-
ningstyp kategori 2 och tolkning av särskilda skatterättsliga begrepp görs 
enligt den allmänt accepterade rättskälleläran) och det är fråga om på för-
hand planerade rättshandlingskedjor kan följande slutsatser dras.

Det är inte möjligt att omkvalificera rättshandlingar för sådana rätts-
figurer som definieras i skatterättslig reglering om kraven för vad som 
särskilt är föreskrivet för sådana rättsfigurer är uppfyllda (t.ex. koncern-
bidrag eller underprisöverlåtelser). Detta gäller även om rättshandlingar-
na skulle visa sig ha atypiska/säregna inslag.71 När frågan om utdelnings-
beskattning ska avgöras synes HFD däremot genom avgörandet i HFD 
2013 ref. 43 (Stiftelsebildningsmålet) dragit en gräns innebärande att mot-
verkande rättshandlingar inte godtas vid prövningen av om aktieägaren 
förfogat över överförda tillgångar.

När fråga är om att tillämpa skatterättslig tolkningsmetod och det är 
fråga om rättshandlingar som är nära knutna till varandra och beroende 
av varandra kan följande slutsatser dras av praxis. Det är inte möjligt att 
lägga civilrättsligt giltiga rättshandlingar eller avtal sedda var för sig till 
grund för beskattningen när det i skattelagstiftningen finns definitioner 
och de uppställda villkoren är uppfyllda (t.ex. arbetsgivarbegreppet) eller 

71 Se RÅ 1989 ref. 31, RÅ 1995 ref. 84 I och II (Octavani), RÅ 2000 ref. 21 II (Cramo), 
RÅ 2009 ref. 47 och HFD 2011 ref. 19 (Sidovederlagsmålet I).
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inte är uppfyllda (t.ex. förbättringsutgift), när gemensam bedömning 
görs av de nära till varandra knutna och beroende rättshandlingarna.72

Vid kategori 2 (dvs. skatterättens normalområde) är analog och exten-
siv rättstillämpning inte tillåten. Detta kan jämföras med slutsatsen 
ovan när det är fråga är om en på förhand planerad rättshandlingskedja 
när särskilda skatterättsliga definitioner avgör utgången i mål om verklig 
innebörd, dvs. det är inte möjligt att omkvalificera rättshandlingar för 
sådana rättsfigurer som definieras i skatterättslig reglering när kraven för 
vad som särskilt är föreskrivet för sådana rättsfigurer är uppfyllda. Detta 
även fast rättshandlingarna skulle visa sig ha atypiska/säregna inslag. Om 
de rättsfakta som föreskrivs i den reglerade definitionen är uppfyllda går 
det inte med åberopande av andra rättsfakta underkänna definitionens 
lagreglerade rättsföljd.

När fråga är om rättshandlingar (två eller flera) som är nära knutna 
och beroende av varandra när särskilda skatterättsliga definitioner avgör 
utgången i mål om verklig innebörd bedömer jag att svårigheter i rättstill-
lämpningen kan ligga i den initiala prövningen av vilken normtillämp-
ningstyp som ska prövas (kategori 1 eller 2). När väl denna bedömning 
gjorts har man antingen skatterättslig tolkningsmetod eller civilrättslig 
analys och rättslig kvalificering att förhålla sig till.

2.5.3 När skatterättsliga normerande principer är avgörande
Följande slutsatser kan dras av praxis när fråga är om att tillämpa skatte-
rättsliga normerande principer (dvs. min normtillämpningstyp kategori 3) 
och det är fråga om på förhand planerade rättshandlingskedjor eller rätts-
handlingar som är nära knutna till varandra och beroende av varandra. 
Civilrättsligt giltiga rättshandlingar kan få stå tillbaka för de normerande 
skatteprinciperna gällande vem som ska beskattas för inkomst eller över 
en inkomst karaktär i vissa situationer.73 Detta gäller inte när det existe-
rar en skatteregel som tillåter t.ex. en inkomstöverföring, undantag från 
förmånsbeskattning etc.74

Precis som för kategori 2 ska skatterättslig tolkningsmetod tillämpas 
vid kategori 3-fall, dvs. tolkning enligt den allmänt accepterade rättskälle-
läran. Vid normtillämpningstyp kategori 1-fall har som tidigare redan 
sagts partsavsikten mycket stor betydelse för tolkningen, medan detta 
inte gäller för normtillämpningstyp kategori 2- eller 3-fall. Till skillnad 

72 Se RÅ 1999 not. 18, RÅ 2001 ref. 50 (Brynäs-målet), RÅ 2009 not. 191 och HFD 
2013 not. 2 (Andelsbytesmålet).
73 Se t.ex. RÅ 2002 ref. 115 I och RÅ 2008 ref. 66 (Bilhandlarmålet).
74 Se t.ex. HFD 2011 ref. 19 (Sidovederlagsmålet I).
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från kategori 1-fall löses således inte skatterättsliga problem i kategori 
2- och 3-fall fristående från lagstiftningen med hjälp av problemlösning 
som bygger på utrönandet av parternas avsikt, systemtänkande, syften 
och teoribildning.

Det finns anledning att återigen påpeka att det enligt min mening är 
naturligt att principargument undersöks och prövas i rättstillämpningen 
när fråga är om komplicerade rättshandlingar eller skatteplaneringstrans-
aktioner. Frågan är dock hur gränsdragningen mellan normerande och 
andra principer ska göras. Beroende på vilken typ av principargument 
som anförs i ett enskilt fall kan stödet för att utta skatt de facto vara obe-
fintligt till starkt. En djuplodande analys över anfört principarguments 
stöd i lagbestämmelserna och praxis är nödvändig att göra vid rättstill-
lämpningen av inte minst rättssäkerhetsskäl. Detta gäller särskilt när 
principen anförs till nackdel för den skattskyldige.75

75 Se även under avsnitt 2.4.4 och däri gjorda hänvisningar för en mera utveckad redo-
görelse av gränsdragningsfrågan mellan normerande och andra principer.
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3  Omkarakterisering enligt OECD

I detta kapitel ges en kort redogörelse för OECDs Transfer Pricing Gui-
delines i allmänhet och en fördjupad genomgång av möjligheten till 
omkarakterisering av transaktioner enligt dessa.

De samlade senast publicerade riktlinjerna på internprissättningsom-
rådet från OECD återfinns i 2010 års version (OECD Guidelines) av 
OECDs Transfer Pricing Guidelines samtidigt som det inom ramen för 
OECDs BEPS-projekt1 den 5 oktober 2015 publicerades en slutrapport 
(Slutrapporten) avseende nya och ändrade riktlinjer avseende just intern-
prissättningsområdet.2 I ett sent skede av detta undersökningsarbete, 
23 maj 2016, beslutade OECD Council att Slutrapportens vägledning 
per denna dag utgör del av OECDs Transfer Pricing Guidelines.3 För att 
kunna göra analyser och dra slutsatser avseende när omkarakterisering av 
transaktioner enligt riktlinjerna kan aktualiseras har det varit nödvändigt 
att gå igenom både de nya (återfinns i Slutrapporten) och de tidigare 
gällande riktlinjerna (återfinns i OECD Guidelines). För att läsaren ska 
kunna förstå de analyser som gjorts har jag bedömt det som ändamåls-
enligt att inkludera både ny och tidigare vägledning från OECD avse-
ende omkarakterisering baserad på substance over form, icke-erkännande 
av transaktioner och omkarakterisering i undantagsfall. Därutöver har 
jag valt att övergripande presentera OECDs Transfer Pricing Guidelines 
och vilka utgångspunkter som varit styrande för BEPS-projektet och hur 
ändringarna avseende internprissättningsområdets s.k. actions placerar 
sig in i OECD utgångspunkter och målbild tillsammans och jämfört 
med övriga actions.

Kapitlet är disponerat på följande sätt. Först lämnas en översiktlig 
redogörelse för armlängdsprincipen och OECDs Transfer Pricing Guide-
lines och hur transaktioner enligt vägledningen ska utvärderas när priser 
ska åsättas eller prövas, dvs. något som enligt riktlinjerna kan kallas för 

1 Se Action plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD 2013.
2 Se Actions 8–10 – 2015 Final Reports, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Pro-
ject, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264241244-en.
3 Se även avsnitt 1.1.1.
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best practice på internprissättningsområdet. Därefter lämnas en ingående 
genomgång och analys av de undantagssituationer som gällt fram till och 
med 22 maj 2016 avseende när omkarakterisering kan aktualiseras enligt 
OECD Guidelines. Efter detta redogörs för BEPS-projektet och hur 
ändringarna avseende internprissättningsområdets actions placerar sig 
in i OECDs sammantagna utgångspunkter och målbild. I nästföljande 
avsnitt redogör jag övergripande för de ändringar och tillägg i OECDs 
Transfer Pricing Guidelines som gäller från och med 23 maj 2016 enligt 
vägledningen i Slutrapporten. Därtill redogörs ingående för den nya väg-
ledningen i Slutrapporten avseende omkarakterisering baserad på sub-
stance over form och icke-erkännande av transaktioner. Kapitlet avslutas 
med en jämförelse av omkarakterisering enligt OECD Guidelines jäm-
fört med OECDs nya riktlinjer i Slutrapporten om omkarakterisering 
baserad på substance over form och icke-erkännande av transaktioner 
för att klargöra hur vägledningen ändrats, vilket är relevant för fortsatt 
undersökning av om OECDs riktlinjer i detta avseende kan vara vägle-
dande när korrigeringsregeln ska tillämpas.

3.1 Allmänt om armlängdsprincipen och OECDs 
Transfer Pricing Guidelines

Armlängdsprincipen återfinns i artikel 9 punkt 1 i OECDs modellavtal 
och tar sikte på transaktioner mellan företag i intressegemenskap. Arm-
längdsprincipen har formulerats på följande sätt:

”Where … conditions are made or imposed between the two enterprises in their 
commercial or financial relations, which differ from those which would be made 
between independent enterprises, then any profits which would, but for those 
conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by any reason of those 
conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise 
and taxed accordingly.” 4

Principen såsom den uttrycks ger avtalsslutande stater rätt att korrigera 
inkomsten när företag i intressegemenskap avtalar om villkor som avviker 
från vad som skulle ha avtalats mellan oberoende företag. I de skatteavtal 
Sverige har ingått med andra stater finns artiklar som bygger på artikel 9 
i modellavtalet.5

4 Se även bilaga 8 där den fullständiga lydelsen av 2014 års artikel 9 i modellavtalet åter-
finns. I bilaga 8 återfinns även tidigare års lydelser av artikel 9 i modell avtalet från 1963 
och framåt samlade.
5 Se bilaga 11 där armlängdsregeln i våra svenska skatteavtal finns samlade. Det kan kon-
stateras att artikel 9(1) i modellavtalet utgjort utgångpunkt för så gott som alla svenska 
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Artikelns lydelse liknar den svenska korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § 
IL.6 En beskattning enligt vår interna regel i 14 kap. 19 § IL förhindras 
därför normalt inte av de svenska skatteavtalen. I kommentaren till arti-
kel 9 i OECDs modellavtal hänvisas till OECDs Transfer Pricing Guide-
lines för närmare vägledning om hur armlängdsprincipen ska tillämpas.7

OECDs Transfer Pricing Guidelines fokuserar bl.a. på hur armlängds-
principen bör tillämpas för att bedöma prissättningen mellan närstående 
företag. Avsikten är att ge vägledning till MNEs och skattemyndigheter 
att hitta tillfredsställande lösningar i internprissättningsfrågor och därige-
nom minimera kostsamma processer för dessa. OECDs Transfer Pricing 
Guidelines har också till syfte att bidra till att lösa internprissättningsfrå-
gor vid ömsesidiga överenskommelser och vid skiljeförfaranden.

OECDs Transfer Pricing Guidelines ger således vägledning för företag 
och myndigheter för hur armlängdsprincipen ska tillämpas och är en pro-
dukt av förslag från OECD som bearbetats av organisationens medlems-
stater och andra. Arbetet inom OECD bedrivs ofta i s.k. working parties 
(WP), arbetsgrupper där medlemsstaterna är inbjudna att delta. WP 6 
arbetar och utvecklar OECDs Transfer Pricing Guidelines. När ändringar 
görs i OECDs Transfer Pricing Guidelines arbetas normalt s.k. discus-
sion drafts fram och allmänheten inbjuds att inkomma med synpunkter. 
Arbetssättet förutsätter och ger upphov till olika former av kompromis-
ser. Detta medför att OECDs Transfer Pricing Guidelines kan sägas vara 
en minsta gemensam nämnare för OECDs medlemsstater.

OECDs medlemsstater liksom MNEs uppmanas att följa OECDs 
Transfer Pricing Guidelines, för att därigenom minimera risken för dub-
belbeskattning. Den första versionen av OECDs Transfer Pricing Gui-
delines är från år 1995 och den byggde på en rapport från år 1979.8 

skatteavtals armlängdsstandard. Det finns vissa äldre avtal, t.ex. med Israel där lydelsen 
inte motsvarar modellens. Det finns även skatteavtal där det gjorts tillägg jämfört med 
modellens armlängdsstandard i artikel 9 (1), jämför t.ex. skatteavtalet med Nederlän-
derna, Mexico, USA. Vad gäller modellavtalets artikel 9 (2), gällande korresponderande 
justering, finns det däremot drygt ett tiotal avtal där motsvarande artikel saknas, exem-
pelvis Indien, Korea, Grekland. Därutöver finns det skatteavtal som inte innehåller artikel 
9 överhuvudtaget.
6 Se avsnitt 1.1.2.
7 Se bilaga 10 där kommentaren till artikel 9 från 1963–2014 finns samlade. Utav denna 
kan det konstateras att hänvisningen från kommentaren till OECDs Transfer Pricing 
Guidelines återfinns i 1998 års kommentar till artikel 9 och framåt men inte i kommen-
tarerna för tiden innan dess.
8 OECD Report Transfer Pricing and Multinational Enterprises (1979). OECD Transfer 
Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 1995 Edition. 
Den nu samlade pulicerade versionen är OECD Transfer Pricing Guidelines for Multina-
tional Enterprises and Tax Administrations, 2010 Edition. Därutöver har som tidigare klar-
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Några nya kapitel i riktlinjerna tillkom under 1990-talet. Den idag gäl-
lande är från juli 2010 då ett större förändringsarbete slutfördes där kapi-
tel I–III reviderades och ett nytt kapitel IX avseende omstruktureringar 
togs in. Ett större förändringsarbete av OECD Transfer Pricing Guide-
lines publicerades av OECD den 5 oktober 2015 inom ramen för det 
s.k. BEPS-projektet och beslutades inkluderas i riktlinjerna den 23 maj 
2016.9

OECD Guidelines är disponerade på följande sätt (översatt till svenska):
Förord
Ordlista
Kapitel I Armlängdsprincipen
Kapitel II Prismetoder
Kapitel III Jämförbarhetsanalys
Kapitel IV Administrativa sätt att undvika och lösa dubbelbeskattningsfrågor
Kapitel V Dokumentation
Kapitel VI Immateriella tillgångar
Kapitel VII Koncerninterna tjänster
Kapitel VIII Kostnadsfördelningsavtal
Kapitel IX Omstruktureringar
Lista över bilagor

OECDs medlemsländer är eniga om att armlängdsprincipen ska gälla 
vid utvärdering av internprissättning mellan närstående företag vid skat-
teavtalstillämpning.10 Genom hänvisningen till villkor som skulle ha 
överenskommits mellan oberoende parter utgår armlängdsprincipen från 
att varje företag inom en MNE ska behandlas som om det vore ett fri-
stående företag och inte som en oskiljbar del i en större affärsverksamhet 
(the separate entity approach).11 Vid bedömningen av transaktioner mellan 
närstående företag fokuseras på om villkoren i dessa transaktioner skiljer 
sig från villkor som skulle ha förekommit i jämförbara transaktioner mel-
lan fristående företag, och om så är fallet, om priset på en prövad transak-
tion ska justeras.

Tillämpningen av armlängdsprincipen baseras därför på en jämförelse 
av villkoren i en närstående transaktion med villkoren i transaktioner 
mellan oberoende företag. För att en sådan jämförelse ska vara relevant 
och ge vägledning måste de ekonomiskt relevanta omständigheterna vara 
tillräckligt jämförbara. Att en transaktion ska vara tillräckligt jämförbar 

gjorts ytterligare ändringar beslutats i OECDs Transfer Pricing Guidelines den 23 maj 
2016 genom inkluderandet av bl.a. Slutrapportens vägledning.
9 Se avsnitt 1.1.1. Se även mera under avsnitt 3.3 om BEPS-projektet och Slutrapporten.
10 Det finns samtidigt länder som gjort reservationer och anmärkningar till modellen och 
kommantaren till artikel 9. Se bilaga 8 och 10 där dessa återfinns samlade.
11 Se kapitel I punkt 1.6 i OECD Guidelines och Monsenego 2013 kapitel 1.



110

innebär att eventuella skillnader mellan de situationer som jämförs inte 
har påtaglig inverkan på t.ex. priset (eller marginalen) eller om så är fal-
let att justeringar i t.ex. priset kan göras för att ta hänsyn till påverkan av 
sådana skillnader. För att avgöra graden av jämförbarhet, inklusive vilka 
justeringar som kan vara nödvändiga för att uppnå jämförbarhet, krävs 
en förståelse för hur oberoende företag prövar transaktioner.

När villkoren i en transaktion utvärderas på affärsmässig grund mel-
lan helt från varandra oberoende företag, jämförs transaktionen med 
andra möjliga alternativ. Metoderna som gäller för prissättning enligt 
armlängdsprincipen enligt OECD Guidelines kan knytas till utgångs-
punkten att oberoende företag överväger de alternativ som är möjliga. 
Kapitel II i OECD Guidelines innehåller en beskrivning av fem metoder 
som kan användas för att avgöra om tillämpade villkor mellan närstående 
parter är förenliga med armlängdsprincipen. Metoderna delas upp i tre 
traditionella transaktionsbaserade metoder och två transaktionsbaserade 
vinstmetoder. Även andra metoder kan i princip tillämpas förutsatt att 
priserna överensstämmer med armlängdsprincipen såsom den beskrivs 
i riktlinjerna. Varje metod bygger på vissa bestämda förutsättningar och 
passar därför inte att användas i alla situationer.

De traditionella transaktionsbaserade metoderna är Marknadspris-
metoden (comparable uncontrolled price method, CUP, och utgår från 
marknadspriset för jämförbara varor, tjänster, krediter osv.), återförsälj-
ningsprismetoden (resale price method, RPM, en indirekt metod för att 
fastställa armlängdspriset med utgångspunkt från ett slutligt försäljnings-
pris till en oberoende part som reduceras med en bruttovinst som ska 
täcka en återförsäljares kostnader och armlängdsmässigt vinstpåslag) och 
kostnadsplusmetoden (cost plus method, som också är en indirekt metod 
som utgår från kostnaden för att tillhandahålla varan, tjänsten med till-
lägg för ett armlängdsmässigt vinstpåslag). De transaktionsbaserade 
vinstmetoderna är nettomarginalmetoden (transactional net margin met-
hod, TNMM, och innebär att ett företags nettoresultat/vanligen EBIT 
som uppstår vid en transaktion med ett närstående företag relateras till 
en bas t.ex. kostnader eller omsättning) och vinstdelningsmetoden (profit 
split method, PSM, och innebär att en intern koncernvinst som uppkom-
mit vid en transaktion mellan närstående företag fördelas mellan berörda 
företag baserat på deras ekonomiska roll i värdekedjan).12

Följande fem särskilt viktiga s.k. jämförelsefaktorer13 ska beaktas vid 
bedömningen av jämförbarhet enligt OECD Guidelines:

12 Se även Monsenego 2013 kapitel 2.
13 Se OECD Guidelines, kapitel I punkterna 1.36–1.38.
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– särdragen hos transaktionerna
– funktionsanalys
– avtalsvillkor
– ekonomiska förhållanden
– affärsstrategier.

I vilken utsträckning var och en av dessa faktorer har betydelse vid 
bedömning av jämförbarhet mellan transaktioner beror på den närstå-
ende transaktionens art och på vilken prismetod som väljs.

3.1.1  Särdragen hos transaktioners påverkan på jämförbarhet
Beroende på vilken som är den mest lämpade prismetoden för pris-
sättningen får jämförelsefaktorn ”särdragen hos transaktionerna” olika 
betydelse. Inom marknadsprismetoden kan varje väsentlig skillnad få 
betydelse för priset medan sådana skillnader har mindre betydelse vid 
användning av återförsäljningsprismetoden och kostnadsplusmetoden 
(eller nettovinstmarginalmetoden med antingen kostnader eller försälj-
ning som bas).

Allmänt sett har skillnader avseende produkten eller tjänsten även 
mindre betydelse vid användning av vinstmetoder jämfört med tradi-
tionella metoder, eftersom de transaktionsbaserade metoderna teoretiskt 
sett jämför just transaktioner medan vinstmetoderna jämför aggregerade 
resultatmått på företagsnivå.14

3.1.2 Funktions- och riskanalys
Ersättningen vid affärer mellan oberoende företag kan sägas vara en 
avspegling av de funktioner (inklusive de därtill hörande tillgångarna och 
riskerna) som varje företag fullgör och bidrar med eller bär. Därför är en 
funktions- och riskanalys nödvändig för att kunna avgöra om närstående 
och oberoende transaktioner är jämförbara. Konkret försöker man i en 
funktionsanalys identifiera och jämföra de ekonomiskt mest betydelse-

14 Se exempelvis OECD Guidelines, punkten 2.62. Enligt min mening kan man disku-
tera hur stor betydelse denna teoretiska åtskillnad medför i praktiken eftersom även de 
transaktionsbaserade metoderna i praktiken tenderar medföra jämförelser på företagsnivå 
(alternativt förkastas p.g.a. att det inte finns tillförlitlig data på transaktionsnivå) fast då 
i bruttovinstjämförelser. Den mest tillämpade metoden TNMM tillämpas i praktiken på 
samma sätt, fast då görs jämförelsen på företagens nettovinstnivå/EBIT.
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fulla aktiviteterna (key value drivers) och tillgångarna och riskerna hos 
parterna i en transaktion.15

Utgångspunkten vid alla bedömningar av internprissättningstransak-
tioner är således att följa metoden som innefattar en funktions-, risk, 
och tillgångsanalys, där även focus ska läggas på att olika funktioner ska 
utföras av viss kompetent personal.16

Närstående och oberoende transaktioner behöver inte vara jämförbara 
om det finns betydande skillnader i risk när dessa jämförs. Vid affärsmäs-
siga transaktioner mellan oberoende parter kan man utgå från att en ökad 
risk kompenseras med en ökad avkastning för den som bär risken. Inom 
ramen för ändringarna i Slutrapporten har vikten av att bära enbart s.k. 
kontraktuell risk värderats ned i situationer där den ekonomiska aktivi-
teten i ett företag i övrigt är liten jämfört med OECD Guidelines när 
funktions- och riskprofil ska fastställas.17

3.1.3  Prisgranskningen ska baseras på genomförd transaktion
En skattemyndighets granskning av en transaktion mellan närstående 
företag ska baseras på den transaktion som faktiskt har genomförts av 
de närstående företagen så som den har strukturerats av dem, och med 
användning av de metoder som tillämpats av den skattskyldige i den mån 
dessa är förenliga med metoderna beskrivna i OECD Guidelines. Skatte-
myndigheterna ska alltså inte bortse från de faktiska transaktionerna eller 
ersätta dem med andra transaktioner.18 Avvikelse från denna grundprin-
cip kan dock ske i två undantagssituationer enligt OECD Guidelines. 
Dessa undantagssituationer som, gällde fram till och med 22 maj 2016 
och återfinns i OECD Guidelines, kommer behandlas nedan.

15 Se OECD Guidelines kapitel I punkterna 1.42–1.51. Se även Monsenego 2013 av-
snitt 1.3.1.
16 Se Monsenego 2013 avsnitt 1.3.1 och Monsenego, J, The substance requirement in 
the OECD transfer pricing guidelines, Transfer Pricing Journal, 2014: What is the sub-
stance of the substance requirement? för en utförlig beskrivning av funktions, risk- och 
tillgångsanalysen.
17 Se mera under avsnitt 3.3.
18 Se t.ex. OECD Guidelines kapitel I, punkten 1.64. Denna återfinns citerad i Bilaga 1.
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3.2 Omkarakterisering enligt OECD Guidelines
3.2.1  Huvudregel – följa parternas rubricering av transaktionen
I OECD Guidelines punkt 1.65 uppställs en möjlighet för skattemyn-
digheten att omkarakterisera en transaktion.19 Utgångspunkten är dock 
enligt punkt 1.64 att skattemyndigheten ska utgå från den faktiska trans-
aktionen mellan parterna och den struktur och prissättningsmetod som 
har tillämpats mellan dem. Förutom i undantagsfall är huvudregeln såle-
des att skattemyndigheten inte ska bortse från den faktiska transaktionen 
eller ersätta den med en annan transaktion.20

Detta innebär således att företag generellt sett har en rätt att fritt struk-
turera sin verksamhet och sina koncerninterna transaktioner. Uttrycket 
undantagsfall visar att en omkarakterisering av en transaktion inte är 
normen, utan snarare ett undantag till den generella principen att skat-
temyndigheten ska respektera hur företagen har valt att strukturera sin 
verksamhet.21

19 I Bilaga 1 återfinns punkt 1.65 citerad. Vägledning avseende omkarakterisering åter-
finns första gången i 1979 års rapport s. 19–20 punkten 23 och 24 och är mera kortfattad 
än den vägledning som återfinns i första versionen av OECDs Transfer Pricing Guidelines 
for Multinational Enterprises and Tax Administrations från 1995 (punkten 1.37). Se även 
bilaga 1. Vägledningen i 1995 års version (punkterna 1.36–1.41) motsvarar den vägled-
ning som återfinns i 2010 års version av OECD Guidelines (punkterna 1.64–1.69) vilken 
kommer behandlas nedan.
20 Det bör återigen sägas att OECD inom ramen för BEPS-projektet beslutat att ändra 
och justera vägledningen vad gäller möjligheten att omkarakterisera transaktioner med 
verkan från och med 23 maj 2016. Detta kommer att redogöras för i avsnitt 3.3.4.
21 Se Bakker, A.J, Cottani, G, International Transfer Pricing Journal, Fourth Issues Note: 
Sting in the tail, 2009 s. 82. Författarna ifrågasätter även hur uttrycket ”undantagsfall” i 
närmare benämning ska tolkas. Betyder kravet att det finns en tidsmässig tröskel för att 
kunna omkarakterisera, t.ex. en eller två gånger per år, eller påverkas bedömningen av 
antalet prissättningsrevisioner som utförts av skattemyndigheten, eller refererar det till de 
artificiella situationer beskrivna i punkt 1.65 OECD Guidelines?

För tolkningen av uttrycket ”undantagsfall”, se även Liaugminaite,G, International 
Transfer Pricing Journal, Recognition of the actual transactions undertaken, 2010 s. 19 f. 
Författaren påpekar att termen ”exception” lexikaliskt betyder något som är uteslutet från, 
eller inte stämmer överens med en generell regel, princip, klass etc. Författaren menar 
också att även om situationen faller in under undantagsfallen i punkt 1.65, så ska trans-
aktionen bli föremål för omkarakterisering endast som en sista utväg. Detta innebär att en 
transaktion i första hand ska bli föremål för prissättningsjusteringar, och endast i undan-
tagsfall för justeringar av själva transaktionen.
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3.2.2 Undantag från huvudregeln
Även om beskattning som huvudregel ska ske enligt den faktiska transak-
tionen, uppställer OECD Guidelines två speciella fall enligt punkt 1.65 
där det i undantagsfall kan vara både lämpligt och legitimt för skatte-
myndigheten att överväga att frångå den struktur på transaktionen som 
parterna har valt att tillämpa, dvs. omkarakterisera transaktionen.22 Den 
första undantagssituationen uppstår när transaktionens ekonomiska 
innebörd avviker från dess form. I den andra undantagssituationen stäm-
mer den ekonomiska innebörden överens med dess form, men konstruk-
tionen av transaktionen avviker från vad oberoende parter skulle avtalat 
om, och en armlängdsmässig ersättning kan i praktiken inte bestämmas. 
De två undantagsfallen beskrivs mer utförligt nedan.23

3.2.2.1 Den ekonomiska innebörden avviker från dess form
Den första undantagssituationen när omkarakterisering kan aktualiseras 
enligt OECD Guidelines är när den ekonomiska innebörden av en trans-
aktion avviker från dess form. I en sådan situation uppställs en möjlighet 
för skattemyndigheten att bortse från parternas karakterisering av trans-
aktionen och istället omkarakterisera den i enlighet med dess innebörd. 
Som exempel i punkt 1.65 återfinns en investering i ett närstående företag 
i formen av en räntebärande skuld när, med hänsyn till de ekonomiska 
förutsättningarna för det låntagande företaget, en sådan investering inte 
skulle varit strukturerad på det sättet enligt armlängdsmässiga villkor. 
Med andra ord, det låntagande bolaget kanske inte är kreditvärdigt och 
skulle därför inte fått teckna ett lån med en oberoende part på samma 
villkor. I detta fall kan det enligt vägledningen vara lämpligt för skatte-
myndigheten att omkarakterisera investeringen i enlighet med dess eko-
nomiska innebörd, vilket skulle innebära att lånet istället ska ses som ett 
tillskott av eget kapital enligt punkt 1.65.24

22 Jämför även med punkten 9.169 i OECD Guidelines avseende omkarakterisering vid 
omstruktureringar. Se avsnitt 3.2.2.3 där jag behandlar denna vägledning från OECD.
23 Se även de Lange, M, Lankhorst, P och Hafkenscheid, R, International Transfer Pri-
cing Journal, March/April 2015, s. 85–94, (Non-)Recognition of Transctions between 
Associated Enterprises: On Behaving in a Commercially Rational Manner, Decision-
Making Traps and BEPS, där författarna diskuterar möjligheten att omkarakterisera eller 
icke-erkänna transaktioner inom ramen för armlängdsprincipen.
24 Avseende skillnaden mellan att bortse från en transaktion (”disregard”) och att omka-
rakterisera den (”recharacterize) se Bakker, Cottani, International Transfer Pricing Jour-
nal, Fourth Issues Note: Sting in the tail, 2009 s. 83. Författarna menar att ”disregard” 
innebär att skattemyndigheten tillskriver transaktionen ett missbrukande motiv, dvs. en 
avsaknad av tillräckligt legitima affärsmotiv. Att omkarakterisera, å andra sidan, innebär 
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I denna undantagssituation uppställer OECD Guidelines således en 
princip om ekonomisk substance over form. Substanskravets syfte är att 
åstadkomma en balans mellan å ena sidan en koncerns rätt att strukturera 
sin verksamhet som de vill (förutsägbarhet i beskattningen), och å andra 
sidan rättvisa och effektivitet i beskattningssystemet där skattemyndighe-
ten har rätt att kräva att den ekonomiska innebörden stämmer överens 
med dess form. Bedömningen av huruvida en transaktion har tillräck-
lig ekonomisk substans tar sin utgångspunkt i vilka funktioner, risker 
och tillgångar som krävs för att en koncernintern transaktion ska kunna 
rättfärdigas.25 Substanskravet är dock förenat med bedömningssvårighe-
ter eftersom dess utformning är väldigt generell. Enligt min mening är 
vägledningen inte tydlig avseende skattemyndigheternas befogenhet att 
omkarakterisera, vilket skapar brister i förutsägbarhet och således riskerar 
medföra dubbelbeskattningssituationer.26

snarare att skattemyndigheten kvalificerar en transaktion som eventuellt ska leda till en 
prisjustering, utan att erkänna något missbrukande syfte.
25 Se Monsenego 2015 kapitel 5. Se även Monsenego, J, International Transfer Pricing 
Journal, The substance requirement in the OECD transfer pricing guidelines: What is the 
substance of the substance requirement, 2014 s. 10 ff. Bedömningen innebär enligt Monse-
nego en funktions-, risk-, och tillgångsanalys av den aktuella transaktionen. Enligt funk-
tionsanalysen ska de viktigaste funktionerna vara utförda av bolagets egen personal, och 
personalen ska även ha kompetens att utföra dessa viktiga funktioner. Personalen ska 
även ha viss befogenhet att fatta vissa beslut, och bolaget ska ha passande resurser för att 
kontrollera funktionen. Riskanalysen innebär att allokeringen av företagens risker ska 
göras så att det företag som får bära risken också faktiskt kontrollerar och har finansiell 
kapacitet att bära den. Det ska också finnas en formell befogenhet att fatta vissa beslut 
samt en intellektuell förmåga att bedöma en risk och fatta kvalificerade beslut. Bedöm-
ningen skapar enligt författaren vissa problem då kretsen av folk som passar in här är 
väldigt begränsad, då beslutsfattande ofta sker i en grupp med folk från olika divisioner 
av ett företag. Bedömningssvårigheter uppstår även om den formella befogenheten finns 
i ett land, men den intellektuella i ett annat, då det saknas vägledning avseende vilken 
befogenhet som väger tyngst. Tillgångsanalysen tar sikte på ekonomisk äganderätt, dvs. 
att det företaget som äger en tillgång måste äga den ekonomiskt. Detta bestäms utifrån 
huruvida företaget utför vissa ”more important functions” och huruvida de kontrollerar 
och bär risker.

Se även Liaugminaite, G, International Transfer Pricing Journal, Recognition of the 
actual transactions undertaken, där författaren hävdar att det avgörande vid substans-
bedömningen är att identifiera den omständigheten som gör att transaktionen saknar 
substans. En transaktion som saknar substans har således någon form av konstlat inslag 
enligt författaren.
26 Se Monsenego, J, International Transfer Pricing Journal, The substance requirement in 
the OECD transfer pricing guidelines: What is the substance of the substance requirement, 
2014. Författaren för ett de lege ferenda resonemang kring huruvida substanskravet skulle 
kunna formuleras på ett bättre sätt, dels genom införande av konkreta kriterier, eller dels 
genom mer detaljerade, dock fortfarande abstrakta kriterier.
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Till skillnad från nationella skatteflyktsregler innehåller undantaget 
avseende omkarakterisering baserad på transaktionens ekonomiska inne-
börd inte något uttryckligt subjektivt rekvisit om att syftet med transak-
tionen var att undandra skatt. Utgångspunkten är således att företag är 
fria att strukturera sin verksamhet hur de vill, så länge de håller sig inom 
ramen för substanskravet.27

3.2.2.2 Vid avsaknad av kommersiellt rationellt handlande
Den andra undantagssituationen när omkarakterisering kan aktualise-
ras i punkt 1.65 enligt OECD Guideliens uppstår när den ekonomiska 
innebörden visserligen stämmer överens med dess form, men där kon-
struktionen av transaktionen, sett i sin helhet, avviker från vad oberoende 
parter som handlar på ett kommersiellt rationellt sätt skulle avtalat om, 
och den aktuella strukturen hindrar skattemyndigheten från att bestämma 
ett lämpligt transaktionspris. Som exempel anges en försäljning enligt ett 
långtidskontrakt, för en klumpsumma, av obegränsat berättigande till 
framtida immateriella rättigheter som uppstår genom framtida forsk-
ning. Även om man i detta fall kan erkänna transaktionen i sig som en 
överföring av kommersiella tillgångar, skulle det enligt punkt 1.65 dock 
inte vara lämpligt för skattemyndigheten att godkänna omständigheterna 
för transaktionen i dess helhet (och inte endast avseende priset) såsom att 
de skulle vidtagits av oberoende parter. I detta fall kan det därför enligt 
punkt 1.65 vara lämpligt för skattemyndigheten att, exempelvis, justera 
omständigheterna av överenskommelsen på ett kommersiellt rationellt 
sätt så att den istället ska ses som en pågående överenskommelse av ett 
FoU-projekt.

Denna situation tar således sikte på transaktioner som är så pass art-
skilda från vad som kan ses som ett kommersiellt rationellt handlande att 
skattemyndigheten är förhindrad att göra en korrekt bedömning av pris-
sättningen. I situationen i exemplet ovan kan skattemyndigheten enligt 
OECD Guidelines inte bedöma transaktionen, eftersom det inte går att 
beräkna ett korrekt armlängdspris på en framtida rätt till immateriella 

27 Se Monsenego, J, International Transfer Pricing Journal, The substance requirement in 
the OECD transfer pricing guidelines: What is the substance of the substance requirement, 
2014 s. 10. Författaren diskuterar avsaknaden av subjektivt motiv i första undantagsfal-
let i p. 1.65 och påpekar att substanskravet i OECD Guidelines inte kräver att parterna 
handlat i enlighet med ett egentligt affärssyfte, så länge transaktionen har tillräcklig sub-
stans. Detta även fast transaktionen har vidtagits i syfte att minimera skatten. Om detta 
missbrukas finns det dock enligt författaren risk för att OECD introducerar ett subjektivt 
element i OECD Guidelines. Se även Liaugminaite, G, International Transfer Pricing 
Journal, Recognition of the actual transactions undertaken, 2010.
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rättigheter, då dessa rättigheter inte har uppstått ännu. Till skillnad från 
den första undantagssituationen stämmer den ekonomiska innebörden 
överens med dess form i denna undantagssituation, dvs. det handlar om 
en överföring av kommersiella tillgångar.28 Skattemyndigheten måste 
dock omkarakterisera förutsättningarna i avtalet för att ens kunna göra 
en bedömning av armlängdspriset. I den första undantagssituationen 
kan skattemyndigheten förvisso göra en beräkning av armlängdspriset 
(i OECDs exempel marknadsmässig ränta), men eftersom transaktionen 
aldrig skulle avtalats mellan oberoende parter omkarakteriserar man den 
utifrån den ekonomiska innebörden (i OECDs exempel från lån till till-
skott).

Vissa uttryck i detta undantagsfall har varit föremål för diskussion i 
doktrinen.29 Det uttryck som ger upphov till stora tolkningsproblem och 
som starkt har kritiserats är bedömningen om vad som menas med kom-
mersiellt rationellt beteende.30 Enligt OECD Discussion Draft för Business 
Restructurings från 2008 ska bedömningen göras med utgångspunkt i 
huruvida bolaget har haft ”realistiskt tillgängliga alternativ”; ett hypote-
tiskt test vilket i sin tur ger upphov till stora tolkningsproblem.31

28 Se avsnitt 3.2.2.1 ovan.
29 Särskilt avseende ”kommersiellt rationellt beteende”. Uttrycket ”sett i sin helhet” väl-
komnas, då det anses främja ett ekonomiskt förhållningssätt genetmot MNEs kontrol-
lerade transaktioner, se Cottani, B & Bakker, A.J, International Transfer Pricing Journal, 
Fourth Issues Note: Sting in the tail, 2009.
30 Se bl.a. Liaugminaite, G, International Transfer Pricing Journal 2010, Recognition of 
the actual transactions undertaken, Cottani, B & Bakker, A.J, International Transfer Pri-
cing Journal, Fourth Issues Note: Sting in the tail, Cottani, G, International Transfer Pri-
cing Journal 2009, OECD discussion draft on transfer pricing aspects of business restructur-
ings och Bullen, A, International Transfer Pricing Journal 2011, The Arm’s Length Principle 
and Commercially irrational omissions. Uttrycket diskuteras även i OECD Discussion Draft 
for Business Restructurings, 2008.

Uttrycket ”kommersiellt” indikerar att beteendet ska vara influerat av affärsmässiga 
skäl, att det ska finnas ett syfte att realisera ett värde eller annars uppnå något mål, och 
”rationellt” anspelar på någon form av intelligens, eftertänksamhet och uppmärksamhet. 
Kommersiellt rationellt beteende kan således tillskrivas en person som genom en tillräck-
lig grad av uppmärksamhet, kunskap och intelligens handlar i syfte för att realisera en spe-
cifik affärsmässig fördel. Det råder dock meningsskiljaktigheter bland OECD länderna 
hur denna bedömning ska göras, se Liaugminaite, G, Recognition of the actual transactions 
undertaken, International Transfer Pricing Journal 2010. För att öka rättssäkerheten och 
förutsägbarheten finns således ett behov av att hitta en enhetlig tolkning av uttrycket 
kommersiellt rationellt beteende.
31 Vid bedömningen huruvida parterna haft ”realistiskt tillgängliga alternativ” ska man 
ställa sig frågan om oberoende företag skulle haft andra alternativ att strukturera transak-
tionen, huruvida dessa alternativ är realistiskt tillgängliga och om dessa alternativ skulle 
varit klart mer attraktiva. Bedömningen har starkt kritiserats, då den utgår från faktorer 
såsom subjektiv sannolikhet, framtida händelser och personliga fördomar. Ett övergri-
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3.2.2.3 Kapitel IX – omstruktureringar och omkarakterisering
OECD anger att syftet med kapitel IX som togs in i 2010 års version av 
riktlinjerna endast är ett förtydligande av hur armlängdsprincipen ska 
appliceras i omstruktureringssituationer och innebär inte någon föränd-
ring av armlängdsprincipen.

I kapitlet definieras en omstrukturering som en gränsöverskridande 
överföring av funktioner, tillgångar och/eller risker (punkt 9.1). Av punk-
terna 9.93–9.94 framgår att en omstrukturering även ibland innefattar 
en överlåtelse av en pågående verksamhet. Med överföring av pågående 
verksamhet avses överföring av tillgångar sammankopplade med förmå-
gan att utföra vissa funktioner och bära vissa risker. Dessa funktioner, 
tillgångar och risker kan innefatta materiella och immateriella tillgångar, 
skyldigheter förbundna med ägandet av vissa tillgångar och utförandet av 
vissa funktioner, såsom FoU och tillverkning, kapacitet att fortsätta med 
den verksamhet som överföraren utförde före överföringen samt varje 
resurs, förmåga och rättighet. Den armlängdsmässiga kompensationen 
för en pågående verksamhet motsvarar inte alltid summan av värdet av de 
enskilda tillgångarna. Värderingsmetoder som används vid förvärv mel-
lan oberoende parter kan vara användbara för att värdera överföring av 
pågående verksamhet mellan parter i intressegemenskap.

I punkterna 9.50–9.64 i riktlinjerna tas betydelsen av att förstå själva 
omstruktureringen upp. I punkten 9.52 anges att det förekommer att 
jämförbara transaktioner mellan oberoende vid omstrukturering inte kan 
hittas. Detta innebär i sig inte att omstruktureringen inte är armlängds-
mässig, men det är fortfarande viktigt att fastställa huruvida denna är i 
överensstämmelse med armlängdsprincipen. För att i sådana fall kunna 
avgöra om oberoende parter skulle ha godtagit samma villkor under jäm-
förbara omständigheter är det av betydelse att undersöka följande:

– transaktionerna i samband med omstruktureringen samt funktioner,
– tillgångar och risker före och efter omstruktureringen,
– de affärsmässiga skälen och förväntade fördelarna med omstrukture-

ringen, och
– parternas andra realistiska och möjliga alternativ.

pande problem med både ”kommersiellt rationellt beteende” och ”realistiskt tillgängliga 
alternativ” är även att MNEs ofta har globala affärsmodeller som oberoende företag aldrig 
skulle ha, vilket innebär att bedömningarna inte återspeglar omstruktureringar mellan 
oberoede företag. Se Liaugminaite, G, International Transfer Pricing Journal 2010, Recog-
nition of the actual transactions undertaken.
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I punkten 9.59 anges att tillämpningen av armlängdsprincipen är base-
rad på det faktum att oberoende företag, när de utvärderar villkoren för 
en transaktion, jämför transaktionen med andra realistiska och möjliga 
alternativ och att de endast genomför transaktionen om de inte ser något 
alternativ som är klart mer fördelaktig. Oberoende företag skulle bara 
genomföra en transaktion om det inte är ett sämre alternativ än deras 
näst bästa alternativ.

Av punkt 9.61 framgår att det i situationer på armlängds avstånd före-
kommer att en part har haft en eller flera möjliga alternativ som skulle ha 
varit klart mer fördelaktiga än att godta de aktuella villkoren för omstruk-
tureringen, inkluderande möjligheten att avstå helt från omstrukture-
ringen. I sådana fall så skulle en oberoende part ha övervägt att inte godta 
villkoren. Det faktum att en gränsöverskridande överföring av funktio-
ner, tillgångar och risker kan vara motiverade av sunda affärsmässiga skäl 
sett ur hela företagsgruppens perspektiv svarar inte på frågan om det är 
armlängdsmässigt sett från varje enskild omstrukturerad enhets perspek-
tiv, se punkt 9.63.

Det bör i detta sammanhang sägas att det faktum att oberoende före-
tag jämför tilltänkta transaktioner med andra realistiska alternativ är 
inget specifikt för omstruktureringar utan är, enligt punkt 1.34–1.35, en 
grundläggande utgångspunkt för armlängdsprincipen.

Så här långt i OECD Guidelines vid omstruktureringssituationer är 
det mestadels fråga om resonemang om prövning av åsatt pris baserat på 
gjorda transaktioner.

I punkterna 9.168–9.194 finns en utförligare beskrivning av hur 
punkterna 1.64–1.69 gällande hur omkarakterisering ska tillämpas spe-
cifikt för omstruktureringsfall. I punkten 9.169 anges att det i enlighet 
med punkterna 1.64–1.69 kan vara lämpligt att skattemyndigheten inte 
godtar parternas karakterisering eller struktur av en transaktion eller ett 
arrangemang. De fall då detta kan bli aktuellt är i överensstämmelse med 
vad som anges i punkt 1.65.

I punkten 9.170 anges att den ekonomiska innebörden av transaktio-
nen eller arrangemanget ska bestämmas genom att undersöka samtliga 
fakta och omständigheter, såsom det ekonomiska och kommersiella sam-
manhanget av transaktionen eller arrangemanget, dess syfte och effekt 
från en praktisk och affärsmässig synvinkel samt parternas uppförande, 
inkluderat utförda funktioner, använda tillgångar och åtagna risker.

Konsekvenserna av en omkarakterisering behandlas i punkterna 
9.183–9.187. I fall som anges i första punkten i punkt 1.65 där den 
ekonomiska innebörden av en transaktion skiljer sig från dess form kan 
skattemyndigheten bortse från parternas beteckning av transaktionen 
och karaktärisera om den enligt dess innebörd (se punkten 9.183).
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För båda punkterna i 1.65 utgår OECD Guidelines från att artikel 9 i 
OECDs modellavtal tillåter en justering av villkoren för att de ska reflek-
tera det som parterna skulle ha uppnått om transaktionen hade struktu-
rerats i överensstämmelse med den ekonomiska och affärsmässiga verk-
ligheten av parter som handlar på armlängds avstånd. När det sker måste 
skattemyndigheterna avgöra vad som är den underliggande verkligheten 
bakom ett avtalsmässigt arrangemang vid tillämpning av armlängdsprin-
cipen (se punkten 9.185).

Att det finns skattemotiv utgör inte ett självständigt skäl för att omka-
rakterisera en transaktion. OECD Guidelines ser det istället som kom-
mersiellt rationellt att omstrukturera för att erhålla skattebesparingar (se 
punkterna 9.181 och 9.182).

I punkterna 9.188–9.189 ges exempel på när prissättningsfrågor vid 
omstruktureringar från distributörer till säljagenter kan uppkomma och 
där transaktionerna i sig inte omkarakteriseras.

I en situation där värdefulla varumärken säljs till ett tomt bolag utan 
kompetenta personer på plats som utför löpande funktioner och säl-
jande bolag enbart framöver kommer erhålla rutinmässig marginal (tidi-
gare erhöll bolaget residualresultatet) kan undantagssituation två från 
punkt 1.65 aktualiseras enligt OECD (se punkterna 9.190–9.192). I 
en omstrukturering likt den nämnda, men där de väsentliga personerna 
som omhändertar och kontrollerar det köpande bolagets affärsverksam-
het också erhåller anställning och verkar i detta bolag ska transaktioner-
na i sig inte omkarakteriseras enligt OECD utan en eventuell prövning 
bör istället avse prissättningen på företagna transaktioner (se punkterna 
9.193–9.194).

3.2.2.4 Övrig vägledning avseende omkarakterisering
Utöver undantagsbestämmelserna i punkt 1.65 ges i punkterna 1.66 
till 1.69 i OECD Guidelines viss vägledning som kan vara till hjälp vid 
bedömningen av om en transaktion ska omkarakteriseras eller inte.32

I punkt 1.66 stadgas att i båda undantagsfallen enligt punkt 1.65 så 
kan transaktionen, istället för att vara bestämd utifrån kommersiella för-
utsättningar, avvika från relationen mellan parterna och struktureras i 
syfte att undvika skatt. I sådana fall kan villkoren i sin helhet utgöra vill-
kor som inte skulle avtalats om parterna förhandlat på armlängdsmässiga 
villkor. I punkt 1.66 stadgas vidare att artikel 9 i modellavtalet tillåter en 
möjlighet till justering av villkor så att de reflekterar de villkor som par-

32 Se även ovan redogjorda p. 9.168–9.194 i OECD Guidelines som ska tillämpas spe-
cifikt i omstruktureringsfall.
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terna skulle förhandlat om transaktionerna skulle strukturerats i enlig-
het med dess ekonomiska och kommersiella verkliga innebörd. Detta har 
dock ifrågasätts i doktrinen.33

I punkt 1.67 föreskrivs att närstående koncernföretag har större 
utrymme att utfärda och formulera olika kontrakt och arrangemang, till 
skillnad mot oberoende företag där en naturlig intressekonflikt föreligger. 
Närstående företag kan och ingår också ofta avtal av specifik natur som 
oberoende företag inte gör. Skälen kan vara ekonomiska, rättsliga eller 
skattemässiga beroende på de specifika omständigheterna i varje enskilt 
fall. Kontrakt inom en koncern kan också lätt ändras, utökas eller avslu-
tas beroende på koncernens övergripande strategier.34 Skattemyndigheten 
måste då bestämma den underliggande verkligenheten av en kontrakts-
mässig överenskommelse för att kunna tillämpa armlängdsprincipen.

För att bestämma om den kontrollerade transaktionen uppfyller arm-
längdsprincipen, kan skattemyndigheten enligt punkt 1.68 jämföra den 
aktuella transaktionen med alternativt strukturerade transaktioner mel-
lan oberoende företag. Exemplet nedan, som stadgas i punkt 1.69, illus-
trerar denna situation.

I punkt 1.69 ställs ett exempel upp om skillnaden mellan att omka-
rakterisera en prövad transaktion (vilket ju generellt sett bör undvikas) 
och att jämföra transaktionen med alternativt strukturerade transaktio-
ner. I exemplet säljer en tillverkare varor till en närstående distributör i 
ett annat land, och distributören står alla valutarisker som är associerade 
med transaktionen. I en liknande transaktion mellan oberoende tillver-
kare och distributörer, bär dock tillverkaren alla valutarisker. I ett sådant 
fall bör skattemyndigheten inte bortse från de närstående parternas risk-
struktur, så länge det inte finns goda skäl att ifrågasätta den ekonomiska 
innebörden av den närstående distributörens bärande av risk. Det faktum 
att oberoende parter inte väljer att strukturera sina transaktioner på ett 
visst sätt kan vara skäl för att närmare undersöka den ekonomiska logiken 
av strukturen, men det är inte avgörande. Om en transaktion mellan obe-
roende parter emellertid innefattar en annorlunda struktur av riskalloke-

33 Se t.ex. Wittendorf, J, Bulletin for International Taxation, 2009, The transactional 
Ghost of Article 9(1) of the OECD Model. Författaren hävdar att artikel 9 i OECD Modell-
avtal endast täcker in traditionella prisjusteringar. Transaktionsjusteringar som beskrivs i 
undantagsfallen i punkt 1.65 OECD Guidelines, faller således utanför tillämpningsom-
rådet för artikel 9 enligt författaren.
34 Se Bullen, A, International Transfer Pricing Journal, 2011, The Arm’s Length Prin-
ciple and Commercially irrational omissions. Författaren behandlar huruvida punkt 1.65 
i OECD Guidelines tillåter transaktionsjustering i situationer där närstående företag 
underlåter att omförhandla eller avsluta avtal om detta var alternativ som var realistiskt 
tillgängliga, och därmed var alternativ som oberoende parter skulle valt att utnyttja.
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ringen kan det vara användbart för prissättningen av den kontrollerade 
transaktionen att t.ex. utgå från prissättningen som används mellan de 
oberoende parterna, och därefter göra justeringar för skillnaden i struk-
turen.

3.3 Förändringar inom ramen för BEPS-projektet
3.3.1 Inledning
Nationella lagstiftningar möjliggör för företag att allokera intäkter mel-
lan olika länder. G20-länderna har uttalat att denna möjlighet använts 
av MNEs för att allokera intäkter till länder med låg eller ingen skatt 
alls, istället för att tas upp i de länder där aktiviteten verkligen äger rum. 
Enligt G20 undergräver detta den rättvisa och integritet som eftersträvas 
i skattesystemen. OECD presenterade 2013 på begäran av G20 ett för-
slag på åtgärder inom ramen för det s.k. BEPS-projektet.

Åtgärdsförslaget syftar till att de enskilda ländernas bolagsskattebas 
inte ska eroderas i samma takt som idag.35 OECD identifierade 15 sär-
skilda åtgärder (t.ex. avseende hybridinstrument, immateriella tillgångar, 
och internprissättning, se mera nedan), vilka är tänkta att verka som 
minimistandards och rekommendationer för regeringar att använda, för 
att undvika att skattebasen urholkas i det enskilda landet.36

Åtgärdsplanen godkändes i sin helhet av finansministrarna i G20-län-
derna och cheferna för Centralbankerna under deras möte i Moskva i 
juli 2013 och av regeringscheferna för G20 länderna vid deras möte i 
Sankt Petersburg i september 2013. Avsikten var att åtgärdsplanen skulle 
resultera i finala produkter hösten 2015, vilket sedermera även visade sig 
bli fallet.

Det material som publicerats inom arbetet med BEPS är mycket omfat-
tande där de slutliga rapporterna publicerades av OECD den 5 oktober 
2015. Allt material som producerats inom ramen för BEPS-arbetet har 
publicerats på hemsidan för BEPS som ligger på OECDs hemsida.37 
Materialet har emellertid endast lagts upp i kronologisk ordning och det 
har inte skett någon systematisering av materialet i förhållande till vilken 
action det tillhör eller på annat sätt vid tidpunkten när denna framställ-
ning färdigställts. I Bilaga 7 i denna framställning återfinns en av mig 
gjord sammanfattande systematisering som tydliggör arbetsmaterialet/

35 Se Ault, H. J, Tax Notes International, June 2013, s. 1195–1201, Some Reflections on 
the OECD and the Sources of International Tax Principles.
36 Action plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD 2013.
37 http://www.oecd.org.
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källorna för varje action, hur implementering ska ske enligt OECD och 
vilka actions som berör internprissättningsområdet och särskilt frågan 
om omkarakterisering.

Av den gjorda systematiseringen i Bilaga 7 framgår att ändringar på 
internprissättningsområdet ska baseras på det som beskrivs och uttalas i 
slutliga rapporter, som planerades färdigställas till hösten 2015 och som 
sedan publicerades av OECD den 5 oktober 2015, avseende action 4, 
8, 9, 10 och 13. Arbetet med internprissättning inom ramen för BEPS-
projektet speglar enligt min mening de två centrala problemområdena 
kring BEPS, dvs. substans och transparens. Planen från OECDs sida var 
att substanskravet skulle stärkas med BEPS-projektet inom internpris-
sättningsområdet, framförallt genom förslagen rörande immateriella till-
gångar38 och risker39. Behovet av transparens skulle förbättras med hjälp 
av utvidgade dokumentationsregler och införandet av s.k. country-by-
country reporting”.40 Därutöver fanns det i utkasten förslag gällande låg-
värdeskapande tjänster,41 vinstdelningsmetod42 samt förslag hänförliga 
till transaktioner knutna till handeln av råvaror.43

3.3.2 Slutrapporter från OECD i BEPS-projektet
Den 5 oktober 2015 presenterade OECD som nämnts sina slutrapporter 
avseende de 15 actions som identifierats inom ramen för det s.k. BEPS-
projektet. Rapporterna har som ambition att få till stånd en omfattande 
renovering (eller reformering om man så vill) av internationella skatte-
principer. Såsom klargjorts i avsnitt 3.3.1 ovan är grundsyftet att så långt 
som möjligt stänga till möjligheterna för BEPS av nationella skattebaser. 
Enligt OECD finns det i rapporterna minimistandarder (ett åtagande 
för länderna att genomföra enligt OECD), rekommendationer (frivilliga) 
samt ändringar av OECDs Transfer Pricing Guidelines (som utgör del 
av OECDs Transfer Pricing Guidelines från och med 23 maj 2016) och 

38 Se OECD, Guidance on transfer pricing aspects of intangibles, September 2014.
39 Se OECD, BEPS Actions 8, 9 and 10: discussion draft on revisions to chapter I of the 
transfer pricing guidelines (including risk, recharacterisation, and special measures), December 
2014.
40 Se OECD, Guidance on transfer pricing documentation and country-by-country reporting, 
September 2014.
41 Se OECD, BEPS Action 10: proposed modifications to chapter VII of the transfer pricing 
guidelines relating to low value-adding intra-group services, November 2014.
42 Se OECD, BEPS Action 10: discussion draft on the use of profit splits in the context of 
global value chains, December 2014.
43 Se OECD, BEPS Action 10: discussion draft on the transfer pricing aspects of cross-border 
commodity transactions, December 2014.
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förstärkta dubbelbeskattningsavtal (multilateralt avtal).44 OECD aviserar 
att fortsatt arbete kommer ske med vissa actions under 2016 och framåt, 
t.ex. gällande internprissättning och finansiella transaktioner, allokering 
av inkomster till fasta driftställen, tydliggöranden avseende användning 
och tillämpning av profit split metoden. Utmaningar som lyfts fram av 
OECD avser implementering, uppföljning och inkluderande (dvs. att få 
med alla länder).45

BEPS-projektet utgår från följande tre problemområden inom den 
internationella företagsbeskattningen som de 15 åtgärderna har som 
ambition att komma till rätta med:

1. Det finns en olikbehandling i olika länders regler. Lösningen enligt 
OECD är att skapa koherens.

2. Det finns möjligheter att allokera inkomster baserat på exempelvis 
legalt ägande och/eller kontraktuell risk utan övrig värdeskapande 
ekonomisk aktivitet. Lösningen enligt OECD är att bl.a. ställa sub-
stanskrav för allokering av vinster.

3. Skattemyndigheter har inte tillräcklig insyn. Lösningen enligt 
OECD är att öka uppgiftsskyldigheten för företagen.

Nedan följer en av mig gjord uppställning av under vilket problemom-
råde som respektive slutrapport kan placeras samt om dessa utgör s.k. 
minimistandarder (åtagande att genomföra), rekommendationer (frivil-
liga) samt ändringar av OECDs Transfer Pricing Guidelines eller genom 
ändringar i skatteavtal (genom exempelvis framtagande och ingående av 
ett multilateralt avtal).

Minimistandard = fetstilt
Rekommendation = kursiv
Ändringar i Skatteavtal = understruket
Ändringar i Transfer Pricing Guidelines = Fetstil och kursiv

44 Se OECD (2015), Explanatory Statement, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting 
Project, OECD. www.oecd.org/tax/beps-explanatory-statement-2015.pdf explanatory state-
ment.
45 Se OECD (2015), Explanatory Statement, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting 
Project, OECD. www.oecd.org/tax/beps-explanatory-statement-2015.pdf explanatory state-
ment.
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Skapa koherens (i mot-
sats till olikbehandling)

Substanskrav (i motsats 
till begränsad eller 
avsaknad av substans)

Transperens (i motsats 
till begränsad eller 
avsaknad av transpa-
rens)

2) Neutralise the effects of 
hybrid mismatch arrang-
ements1
3) Strengthen CFC rules2
4) Limit base erosion via 
interest deductions and 
other financial payments3
5) Counter harmful tax 
practices4

6) Prevent treaty abuse5

7) Prevent the artificial 
avoidance of PE status6

8–10) Assure that trans-
fer pricing outcomes are 
in line with value crea-
tion: intangibles, risks 
and capital and other 
high risk creation7

11) Establish methodolo-
gies to collect and analyse 
data on BEPS and the 
actions to address it8

12) Require taxpayers to 
disclose their aggressive tax 
planning arrangements9
13) Re-examine transfer 
pricing documentation10

14) Dispute resolution11

1) Address the tax challenges of the digital economy12

15) Develop a multilateral instrument13

1 OECD (2015), Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 – 2015 Final 
Report,OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.
org/10.1787/9789264241138-en.
2 OECD (2015), Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 – 2015 Final 
Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.
org/10.1787/9789264241152-en.
3 OECD (2015), Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments, 
Action 4 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264241176-en.
4 OECD (2015), Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and 
Substance, Action 5 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publis-
hing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264241190-en.
5 OECD (2015), Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, Action 6 – 2015 
Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.
org/10.1787/9789264241695-en.
6 OECD (2015), Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status, Action 7 – 2015 
Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.
org/10.1787/9789264241220-en.
7 Slutrapporten, OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8–10 – 
2015 Final Reports, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. http://
dx.doi.org/10.1787/9789264241244-en.
8 OECD (2015), Measuring and Monitoring BEPS, Action 11 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion 
and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264241343-en.
9 OECD (2015), Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264241442-en.
10 OECD (2015), Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13 – 2015 
Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.
org/10.1787/9789264241480-en.
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11 OECD (2015), Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective, Action 14 – 2015 Final 
Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.
org/10.1787/9789264241633-en.
12 OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final 
Report, OECD/G20Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.
org/10.1787/9789264241046-en.
13 OECD (2015), Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, Action 15 – 2015 
Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.
org/10.1787/9789264241688-en.

På vilket sätt åtgärderna, som enligt OECD ska implementeras och få 
genomslag i intern rätt, kommer implementeras i olika länders interna 
lagstiftning respektive internationell rätt (skatteavtal) återstår att se. Vilka 
behov av lagändringar som de facto kommer krävas exempelvis i intern 
svensk rätt återstår således också att se.46 I dagsläget råder det inte heller 
full klarhet varken om det rättsliga behovet eller den politiska viljan att 
implementera omfattar alla åtgärder eller bara vissa delar. Nedan följer 
en uppställning där jag redogör för min analys av vad som övergripande 
krävs för implementering i Sverige av de olika åtgärderna enligt OECDs 
slutrapporter från den 5 oktober 2015.

Ändringar av intern rätt Ändringar i skatteavtal Ändringar i Transfer 
Pricing Guidelines

2) Neutralise the effects 
of hybrid mismatch 
arrangements
3) Strengthen CFC rules
4) Limit base erosion via 
interest deductions and 
other financial payments
5) Counter harmful tax 
practices
7) Prevent the artificial 
avoidance of PE status
12) Require taxpayers to 
disclose their aggressive 
tax planning arrange-
ments
13) Re-examine transfer 
pricing documentation 
(CbC reporting)

2) Neutralise the effects 
of hybrid mismatch 
arrangements
6) Prevent treaty abuse
7) Prevent the artificial 
avoidance of PE status
14) Dispute resolution

8–10) Assure that trans-
fer pricing outcomes are 
in line with value crea-
tion: intangibles, risks 
and capital and other 
high risk creation
13) Re-examine transfer 
pricing documentation

46 Se Hultqvist & Wiman i SvSkT 2015 s. 309–324.
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Den action som har särskilt intresse för denna undersökning är action 
8–10. Vägledningen i form av de faktiska skrivningar som återfinns i 
Slutrapporten aviserades och har sedermera den 23 maj införlivats i 
OECDs Transfer Pricing Guidelines.47 I vilken utsträckning som den 
nya vägledningen avseende omkarakterisering av transaktioner i Slutrap-
porten får genomslag vid tillämpningen av internt rätt, dvs. när korrige-
ringsregeln ska prövas kommer jag återkomma till i kapitel 4. Därutöver 
kommer lämpligheten att låta vägledningen utgöra grund för justerad 
internrättslig lagstiftning i Sverige att kommenteras. I kapitel 4 kommer 
även vägledningens betydelse när det är fråga om att tillämpa skatteavtal 
att behandlas. Det bör emellertid redan här sägas att Slutrapporten inte 
utgör en minimistandard, dvs. det finns inget åtagande om att korrige-
ringsregeln ska justeras för att all ny vägledning ska inrymmas i vår svens-
ka internrättsliga armlängdsregel, utan det är vid skatteavtalstillämpning 
som Slutrapporten kan bli en omedelbart relevant rättskälla.48

I nedan avsnitt behandlar jag innehållet den nya vägledningen i Slut-
rapporten på internprissättningsområdet med fokus på riktlinjerna för 
när omkarakterisering av transaktioner baserad på substance over form 
eller icke-erkännande av transaktioner kan aktualiseras enligt OECD.49

3.3.3  Ändringar i OECDs Transfer Pricing Guidelines  
– Slutrapporten

Slutrapporten avseende Action 8–10 inom BEPS-projektet behandlar 
flera områden inom internprissättning som hänger samman med var-
andra.50 Det är fråga om ändringar och tillägg i kapitel I, II, VI, VII, 
VIII i OECDs Transfer Pricing Guidelines. Vägledningen i form av de 
faktiska skrivningar som återfinns i Slutrapporten har, som ovan redan 

47 Se s. 10, andra stycket i rapporten, not Creation, Actions 8–10 – 2015 Final Reports, 
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.
org/10.1787/9789264241244-en. Se även avsnitt 1.1.1 och ovan i detta kapitel om 
OECD Councils beslut den 23 maj 2016.
48 Detta kommer behandlas utförligt i kapitel 4.
49 Dvs. vad som sägs i detta avseende i Slutrapporten, Actions 8–10 – 2015 Final Reports, 
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.
org/10.1787/9789264241244-en, som utgör gällande vägledning från OECD i OECDs 
Transfer Pricing Guidelines från och med 23 maj 2016.
50 Actions 8–10 – 2015 Final Reports, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, 
OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264241244-en, benämnd Slut-
rapporten i denna framställning.
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nämnts, beslutats införlivas i OECDs Transfer Pricing Guidelines den 
23 maj 2016.51

Det i sin helhet nya kapitel I i OECDs Transfer Pricing Guidelines 
ger vägledning för hur armlängdsprincipen ska tillämpas avseende bl.a. 
fördelning av risk och kapital samt andra s.k. högrisktransaktioner där 
OECD i aktionsplanen identifierat att erodering av skattebas och vinst-
förflyttning kan ske. Övergripande kan det sägas att den nya vägledningen 
medför att substans i form av fysiskt utförande av funktioner och faktiskt 
kontrollerande av risker ska väga tyngre än de kontraktuella avtalsvillko-
ren i situationer där faktiskt utförande inte överensstämmer med avtals-
villkoren. I den nya vägledningen är den grundläggande utgångpunk-
ten att med noggrannhet och exakthet klargöra den mellan parter företagna 
transaktionen (The accurate delineation of the actual transaction) och det 
ges vägledning för hur detta ska göras.52 Fördelning av risk och avkast-
ning för bärande av risk är även ett huvudtema i detta nya kapitel I.53 
OECD betonar att det är viktigt att noggrant identifiera riskerna som 
transaktionerna medför, hur dessa har fördelats enligt avtal, hur funktio-
nerna är fördelade mellan parterna, om den funktionella analysen stäm-
mer överens med hur risken fördelats i avtal och om finansiell kapacitet 
finns för att kunna bära risken.54 I fråga om risk poängteras även att den 

51 Att OECD beslutat att ändringarna på internprissättningsområdet är gällande från 
23 maj 2016 aktualiserar bl.a. frågan om OECDs Transfer Pricing Guidelines ska tolkas 
statiskt eller dynamiskt. Frågan om statisk eller dynamisk tolkningsmetod vid skatte-
avtalstillämpning och dessas internrättsliga respektive folkrättsliga sida kan uppkomma 
t.ex. när kommentaren till modellavtalet ändras. Om kommentaren till OECDs modell-
avtal ändras eller det finns skrivningar i kommentaren som inte ryms inom en tolkning 
av prövad artikel i skatteavtal uppkommer frågor om det är s.k. statisk eller dynamisk 
tolkningsmetod av skatteavtal som gäller. Frågorna aktualiseras enligt min mening även 
vad gäller tolkningen av artikel 9 i skatteavtal (se bilaga 11) och ändringar som görs i 
OECDs Transfer Pricing Guidelines, t.ex. genom de nyligen gjorda i Slutrapporten. Trots 
att dessa frågor inte är omedelbart relevanta för frågan om vad som avgränsar möjlig-
heten till omkarakterisering när korrigeringsregeln ska tillämpas (se avsnitt 1.4.3) kom-
mer frågorna behandlas i kapitel 4 när OECDs Tranfer Pricing Guidelines rättskällevärde 
undersöks.
52 Se Slutrapporten, nya kapitel I, avsnitt D.1. Citat av detta avsnitt återfinns i Bilaga 2. 
Se även Parillo, Kristen A, Final OECD Transfer Pricing Report To limit Recharacteriza-
tion, Tax Notes International, June 22, s. 1092–1093, där det förs resonemang om hur 
Slurapporten kan tänkas se ut vad avser frågan om omkarakterisering.
53 Se s. 21–35 i Slutrapporten, nya kapitel I, D.1.2. punkterna 1.56–1.106, Functional 
analysis. Det kan noteras att risk lyftes fram av OECD som ett viktigt område redan vid 
införlivningen av kapitel IX, Business Restructurings.
54 Se Pichhadze, Amir, World Tax Journal, 2015 (Volume 7), No. 1, Exposing Unadressed 
Issues in the OECD’s BEPS Project: What About the Roles and Implications of Contract Inter-
pretation Law and Private International Law in the Transfer Pricing Arm’s Length Compa-
rability Analysis?, där författaren konstaterar att OECD i sin vägledning bortsett från den 
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verkliga riskfördelningen ska beaktas på ett sammanhängande sätt i såväl 
avtal som dokumentation. I detta nya kapitel I återfinns även ny vägled-
ning avseende när omkarakterisering baserad på substance over form eller 
icke-erkännande av transaktioner kan aktualiseras.55

Slutrapporten avseende Action 8–10 behandlar även immateriella till-
gångar (ändringar i kapitel VI i OECDs Transfer Pricing Guidelines). 
Enbart legalt ägande av immateriella tillgångar ska inte längre i sig leda 
till att man är berättigad att ta del av vinsten.56 För att erhålla avkastning 
från de immateriella tillgångarna krävs att den legala ägaren även utför 
eller har faktisk kontroll över funktioner, inklusive beslutsfattande (s.k. 
DEMPE-funktioner) i förhållande till forskningen och utvecklingen.57 I 
kapitel VI återfinns även vägledning avseende när omkarakterisering eller 
icke-erkännande av transaktioner kan aktualiseras.58 Slutrapporten avse-
ende action 8–10 ger även vägledning för s.k. hard-to-value-intangibles 
(HTVI-tillgångar), dvs. immateriella tillgångar som är svåra att värdera 
exempelvis för att de är under utveckling.59 På grund av skattemyndighe-
ternas informationsunderskott i dessa fall vill OECD ge skattemyndighe-
terna möjlighet att under vissa förutsättningar värdera HTVI-tillgångar 
baserat på faktiskt utfall av försäljningen, dvs. en eftersyn av faktiska 
utfall. Detta då parter på den öppna marknaden i vissa fall skulle ha avta-
lat om prisjusteringsklausuler.60

Slutrapporten förtydligar även hur avkastning på finansiering ska för-
delas. OECD anser att ett bolag som enbart finansierar en verksamhet 
inte ska erhålla mer än en riskfri avkastning på kapital. För att erhålla en 
riskjusterad avkastning krävs att finansiären kan kontrollera den finan-
siella risk som uppstår. För att erhålla mer än finansiell avkastning krävs 
att finansiären även utför, eller utövar faktisk kontroll över, funktioner 

roll och de effekter som avtalsrätt och internationell privaträtt har när jämförelsenanlyser 
ska göras.
55 Se bl.a. s. 38–40 i Slutrapporten, nya kapitel I, D4, punkterna 1.119–1.125, Recogni-
tion of the accurately delineated transaction. I bilaga 6 återfinns punkterna citerade.
56 Se bl.a. s. 76 i Slutrapporten, nya kapitel VI, B.1., punkten 6.42, Intangible ownership 
and contractual terms relating to intanglibles.
57 Se s. 77 ff. i Slutrapporten, nya kapitel VI, B.2., punkten 6.47–6.58, Functions, assets, 
and risks related to intangibles.
58 Se bl.a. s. 80 i Slutrapporten, nya kapitel VI, punkten 6.57, Functions, assets, and risks 
related to intangibles, och s. 93 punkten 6.114, Supplemental guidance for determining 
arm’s length conditions in cases involving intangibles.
59 Se s. 109–112 i Slutrapporten punkterna 6.186–6.194, Hard-to-value-intangibles 
(HTVI).
60 Se även en kommentar avseende HTVI från tiden innan Slutrapporten presenterades, 
Stewart, David D, Tax Notes International, June 22, s. 1091–1092, Hard-to Value Intan-
gibles Draft Allows for Better General Rules.
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i förhållande till värdeskapandet i gruppen.61 Även i finansieringssitua-
tioner anges att icke-erkännande av transaktioner kan aktualiseras enligt 
vägledningen.62 Ett enligt mig något förenklat men bra summerat sätt 
att formulera testet enligt den nya vägledningen är om företaget, med 
eget kapital som investeras av denna juridiska person, utgör en kunnig 
investerare, bara en något kunnig investerare eller en okunnig investerare. 
Det som avgör om företaget är okunnigt, något kunnigt eller kunnigt 
avseende de transaktioner som företas, återigen summerat utifrån vad 
de nya riktlinjerna innebär, är om det finns personer på plats fysiskt i 
det land där företaget har säte som utför funktioner som är centrala för 
kommersialiseringen på plats av transaktionerna. Det kan redan här sägas 
att det faktum att transaktionerna är riktigt rubricerade civilrättsligt inte 
utgör någon garanti för att transaktionen ska respekteras skattemässigt 
enligt den nya vägledningen om företaget är något kunnigt eller okun-
nigt.

Slutrapporten föregicks av ett diskussionsutkast från den 19 december 
2014. En allmän jämförelse av Slutrapporten med diskussionsutkastet 
ger att vägledningen i Slutrapporten är mera utvecklad och att de s.k. 
special measures inte finns kvar i Slutrapporten.63

61 Se s. 11 i Slutrapporten.
62 Se s. 34–35 i Slutrapporten, punkten 1.103, Pricing of the transaction, taking account of 
the consequences of risk allocation. I Bilaga 5 återfinns punkten 1.103 citerad.
63 Den 19 december 2014 publicerade OECD ett diskussionsutkast som behandlar 
BEPS action 8, 9 och 10 (Risk, Recharacterisation, and Special Measures), se OECD, BEPS 
Actions 8, 9 and 10: discussion draft on revisions to chapter I of the transfer pricing guidelines 
(including risk, recharacterisation, and special measures), december 2014. Diskussionsut-
kastet är uppdelat i två delar.

Den första delen (Part I) innehåller förslag till ändringar av OECD Transfer Pricing 
Guidelines, Kapitel 1 avsnitt D (Guidance for applying the arm’s length principle). Huvud-
syftet med utkastet är att säkerställa att det finns en tydlig koppling mellan den koncern-
interna prissättningen av varor och tjänster och de värdeskapande funktionerna inom 
koncernen. Utkastet genomsyras av ”substance over form” där intentionen från OECD 
är att bedömningen ska ske i enlighet med parternas faktiska agerande snarare än utifrån 
de avtalmässiga villkoren. De koncerninterna avtalen är dock tänkta att fungera som 
startpunkt för en bredare analys av parternas faktiska fysiska utförande av funktioner, 
risker och tillgångar samt hur dessa förhåller sig till koncernens värdekedja. Utkastet 
betonar vikten av att noggrant avgränsa de faktiska transaktionerna. Vidare behandlas 
relevans och allokering av risker, identifiering av de ekonomiskt relevanta faktorerna i en 
koncernintern transaktion. Vad avser risker klargör OECD att en risk enbart kan alloke-
ras till ett bolag om bolaget har operativ kontroll över risken. Med kontroll över risken 
ska förstås förmågan att fatta beslut om antagande och hantering av viss risk. Saknas 
denna förmåga allokeras risken till det bolag som faktiskt utför denna funktion, vilket 
kan påverka den lämpliga prismetoden för transaktionen och således det internpris som 
anses vara armlängdsmässigt. Därutöver behandlas omkarakterisering/icke-erkännande 
av transaktioner.
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I Slutrapporten återfinns även riktlinjer avseende internprissättning 
av råvaruförsäljning (tillägg i kapitel II), internprissättning av lågvärde-
skapande tjänster (ändringar i kapitel VII) och kostnadsdelning vid ska-
pande av immateriella tillgångar (ändringar i kapitel VIII).

De delar av riktlinjerna i Slutrapporten som kommer behandlas mera 
djupgående nedan avser frågan om när omkarakterisering baserad på sub-
stance over form eller icke-erkännande av transaktioner kan aktualiseras 
enligt den nya vägledningen från OECD. Riktlinjer för när omkarakteri-
sering eller icke-erkännande av transaktioner kan aktualiseras återfinns i 
flera kapitel och avsnitt i Slutrapporten:

– Den nya grundläggande utgångpunkten i kapitel I avseende the 
accurate deliniation of the actual transaction. Ett noggrant klargöran-
de av den faktiska mellan närstående parter företagna transaktionen 
kräver att en analys görs av de ekonomiskt relevanta karaktärsdragen 
av transaktionen och kan medföra att omkarakterisering kan aktua-
liseras baserat på synsätt om substance over form.

– Vägledning i detta avseende finns även i kapitel I under avsnitt D4 
punkterna 1.119–1.125, Recognition of the accurately delineated trans-
action, enligt vilket icke-erkännande av transaktioner i undantagsfall 
kan aktualiseras i situationer där oberoende företag inte skulle kon-
struerat transaktionen som gjorts och ersättning inte kan bestäm-
mas, dvs. när transaktionen avviker från ett kommersiellt rationellt 
sätt som oberoende parter skulle avtalat om och ett lämpligt pris inte 
går att bestämma.

– Vägledning avseende omkarakterisering eller icke-erkännande av 
transaktioner återfinns även i nya kapitel VI när det är fråga om 
immateriella tillgångar.

Den andra delen av diskussionsutkastet (Part II) ger fem alternativ (special measures) 
till vissa åtgärder gällande immateriella tillgångar som är svårvärderade (alternativ 1; Hard 
to value intangibles), risk och överkapitalisering vilka ska motverka icke önskvärda ersätt-
ningar av att tillhandahålla kapital (alternativ 2–5; Independent investor, Thick capitaliza-
tion, Minimal function entity, Ensuring appropriate taxation of excess returns/CFC-rule). 
Alternativen har sin utgångpunkt från de frågor som uppkommer som följd av att MNEs 
kontrollerar sina strukturer, inklusive etableringar av bolag och kapitaliseringen av dessa. 
I diskussionsutkastet ställs ett flertal frågor kring de olika alternativen. Svaren på dessa 
kommer att beaktas vid utformningen av vardera alternativ. En genomgång av public 
comments visar att många var ytterst negativa till att special measures införs och det fram-
förs bl.a. att ingen av dessa är nödvändiga att införa. Alternativen 1–4 var enligt min 
mening mycket schablonartade i sin utkastform och synnerligen rättsosäkra och skatte-
effekterna av förslagen gick inte att överblicka. Dessa återfinns som sagt inte i Slutrap-
porten. Se även Neuman, Larissa, International Tax Review 24 February 2015, Areas of 
TP scrutiny in pre- and post-BEPS world.
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Tillsammans med ovan nämnda förändringar kommer enligt min 
bedömning delar av nuvarande punkterna 9.168–9.194 i kapitel IX, 
OECD Guidelines, avseende omstruktureringar och omkarakterisering 
finnas kvar i den nya vägledningen (se redogörelsen i avsnitt 3.2.2.3). 
Jag bedömer att dessa behöver bli föremål för åtminstone en redaktionell 
översyn av OECD då det finns hänvisningar till punkterna 1.64–1.69, 
2010 års version av OECD Guidelines, vilka helt ersatts av nya kapitel 
I enligt Slutrapporten.64 Det är redan här intressant att notera att det i 
kapitel IX avseende omstruktureringar och omkarakterisering, punkterna 
9.181 och 9.182, anges att skattemotiv inte utgör ett självständigt skäl 
för att omkarakterisera en transaktion. I OECD Guidelines, 2010 års 
version, ses det istället som kommersiellt rationellt att omstrukturera för 
att erhålla skattebesparingar. Enligt nya 1.223 i Slutrapporten ska det 
enligt OECD vid bedömningen av kommersiellt rationellt agerande tas 
hänsyn även till om arrangemanget/transaktionerna medför ekonomisk 
förlust innan skatteinbesparingen som följer av arrangemanget. I den nya 
vägledningen i Slutrapporten sägs förvisso inte att skattemotiven är ett 
självständigt skäl för att omkarakterisera en transaktion, men det faktum 
att skatteskälen ska vägas in vid bedömningen är en förändring jämfört 
med 2010 års vägledning där det anges att spara skatt i sig är rationellt, 
vilket möjligen medför att justeringar behöver göras i punkterna 9.181 
och 9.182 i det fortsatta arbetet med att justera OECDs Transfer Pricing 
Guidelines.

Omkarakteriseringssituationen som beskrivs i punkterna 9.190–9.192 
där värdefulla varumärken säljs till ett tomt bolag utan kompetenta per-
soner på plats som utför löpande funktioner och säljande bolag enbart 
framöver kommer erhålla rutinmässig marginal (tidigare residualresulta-
tet) kan möjligen kan utmönstras ur OECD Guidelines beaktat att lik-
nande exempel återfinns i nya kapitel VI (se nedan under avsnitt 3.3.4.3). 
I en omstrukturering likt den nämnda, men där de väsentliga personerna 
som omhändertar och kontrollerar det köpande bolagets affärsverksam-
het också erhåller anställning och verkar i detta bolag och transaktio-
nerna enligt punkterna 9.193–9.194 i sig inte ska omkarakteriseras, utan 
en eventuell prövning bör istället avse prissättningen på företagna trans-
aktioner, behöver sannolikt utvecklas. Utvecklingen bör avse bl.a. kom-
petenskraven avseende de anställda. Alternativt bör även denna situation 
omhändertas av ny vägledning i kapitel VI och exemplet utmönstras.

Jag kommer i kapitel 4 och 5 redogöra för en del synpunkter de lege 
ferenda. Det kan dock redan av ovan redogörelse konstateras att vägled-

64 Se t.ex. i punkterna 9.168–9.194, 9.183–9.187 och 9.190–9.192, 2010 års version av 
OECD Guidelines, som kopplar mot punkterna 1.64–1.69.
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ningen från OECD avseende omkarakterisering inte är fullständigt klar 
ännu, utan blir rimligen först klar när en ny version av OECD Transfer 
Pricing Guidelines publiceras där vi exempelvis kan se hur OECD hante-
rar följdändringar i kapitel IX.

3.3.4 Omkarakterisering enligt Slutrapporten

3.3.4.1 Substance over form-prövning baserad på ekonomisk innebörd
I den nya vägledningen avseende internprissättning är den grundläg-
gande utgångpunkten att med noggrannhet och exakthet klargöra den 
mellan parterna företagna transaktionen (the accurate delineation of the 
actual transaction).65 Best practice avseende internprissättning förändras i 
normala fall inte i grunden genom de nya riktlinjerna enligt min bedöm-
ning. Det är fortfarande samma metodik som ska tillämpas i grunden när 
prissättningen på den faktiska transaktionen ska prövas.66 I vissa situa-
tioner kommer emellertid Slutrapportens nya vägledning i de grundläg-
gande avsnitten i kapitel I avseende substance over form-prövningen, base-
rat på ekonomiskt relevanta karaktärsdrag, att förflytta analysen av att 
omkarakterisering av transaktioner enbart ska aktualiseras i undantagsfall 
till att vara en del av de grundläggande internprissättningsanalyserna i 
den meningen att civilrättsligt riktigt rubricerade rättshandlingar inte 
kommer att ligga till grund för prövningen om prissättningen på trans-
aktionen är armlängdsmässig.

I de nya riktlinjerna ges ny detaljerad vägledning av den metod som 
bör tillämpas när prövning ska göras av vem som kontrollerar en risk. 
Vidare gäller att när det faktiska utförandet av funktioner prövas och 
analyseras ska inte enbart funktionerna mellan parterna som företagit 
transaktionen beaktas. Övrig funktionalitet inom ramen för koncernens 
värdekedja samt vem som bär och kontrollerar risker ska också analyse-
ras. Den grundläggande målsättningen med den nya vägledningen är att 
vinster ska allokeras på ett ekonomiskt ändamålsenligt sätt till de bolag 
och jurisdiktioner där värde skapas baserat på faktisk ekonomisk aktivitet 
i form av fysiskt utförande av funktioner samt faktiskt bärande och kon-
trollerande av risker. Detta ska bl.a. åstadkommas genom att analysera 
var den adekvata kompetensen för att kontrollera risker fysiskt finns. När 
villkor i avtal inte följs i faktiskt utförande, är otydliga eller inte stämmer 

65 Se Slutrapporten s. 15 ff., nya kapitel I, D1, Identifying the commercial or financial 
relations. I Bilaga 2 återfinns citat av detta avsnitt.
66 Se avsnitt 3.1.1–3.1.4.
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överens med hur transaktioner utförs, ska transaktionerna anses utföras i 
enlighet med var det faktiska värdeskapandet uppstår.

Att med noggrannhet och exakthet klargöra den faktiska mellan när-
stående parter företagna transaktionen (the accurate deliniation of the 
actual transaction) kräver enligt de nya riktlinjerna en analys av de ekono-
miskt relevanta karaktärsdragen av transaktionen (The economically rele-
vant characteristics of the transaction).67 De ekonomiskt relevanta karak-
tärsdragen består enligt OECD av villkoren för transaktionen och de 
ekonomiskt relevanta förutsättningarna under vilken transaktionen görs. 
Tillämpningen av armlängdsprincipen avgörs av vad oberoende parter 
hade kommit överens om i jämförbara transaktioner under jämförbara 
villkor. Innan jämförelser görs med en transaktion mellan oberoende par-
ter är det enligt OECD centralt att identifiera de ekonomiskt relevanta 
kommersiella och finansiella karaktärsdragen i transaktionen mellan de 
närstående. Av punkten 1.36 i Slutrapporten framgår följande avseende 
de ekonomiskt relevanta kommersiella eller finansiella karaktärsdragen:

1.36 The economically relevant characteristics or comparability factors that need 
to be identified in the commercial or financial relations between the associated 
enterprises in order to accurately delineate the actual transaction can be broadly 
categorised as follows:
•  The contractual terms of the transaction.68

•  The functions performed by each of the parties to the transaction, taking into 
account assets used and risks assumed, including how those functions relate to 
the wider generation of value by the MNE group to which the parties belong, 
the circumstances surrounding the transaction, and industry practices.69

•  The characteristics of property transferred or services provided.70

•  The economic circumstances of the parties and of the market in which the 
parties operate.71

•  The business strategies pursued by the parties.72

Vid genomförandet av analysen att klargöra den mellan närstående parter 
företagna transaktionen, när de relevanta ekonomiska karaktärsdragen 
undersöks, är det enligt Slutrapporten centralt att klargöra och kunna 
dra slutsatsen att den företagna transaktionen erbjuder ett mera attraktivt 
alternativ för att nå kommersiella mål för respektive part jämfört med 
andra tillgängliga alternativ. I detta analysarbete ska även ett mera brett 

67 Se Slutrapporten s. 15 ff., nya kapitel I, D1, punkten 1.35, Identifying the commercial 
or financial relations. I Bilaga 2 återfinns citat av detta avsnitt.
68 Utvecklas under D.1.1 i Slutrapporten.
69 Utvecklas under D.1.2 i Slutrapporten.
70 Utvecklas under D.1.3 i Slutrapporten.
71 Utvecklas under D.1.4 i Slutrapporten.
72 Utvecklas under D.1.5 i Slutrapporten.
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perspektiv anläggas avseende andra tänkbara transaktionsalternativ då 
oberoende parter inte nödvändigtvis är utelämnade till en enda tänkbar 
transaktion.73

När avtalsvillkoren för en transaktion skiljer sig på ett påtagligt sätt i 
förhållande till de närstående företagens faktiska agerande mot varandra, 
de funktioner de faktiskt utför, de tillgångar som faktiskt används och de 
risker som de faktiskt påtar sig ska den faktiska substansen i agerandet 
bestämma och klargöra den faktiska transaktionen enligt OECD.74

I punkt 1.48 i Slutrapporten återfinns ett exempel där ett skriftligt 
avtal inte bör läggas till grund för klarläggandet av den faktiska transak-
tionen utan där istället de närstående företagens faktiska agerande mot 
varandra etc. avgör transaktionens karaktär. Bolag S är ett helägt dotter-
bolag till bolag P. P licensierar enligt avtal ut immateriella tillgångar till S 
för användning i dess verksamhet. Enligt avtalet betalar S royalty till P för 
upplåtelsen. Andra relevanta ekonomiska karaktärsdrag, särskilt avseende 
funktioner som utförs, klargör att P förhandlar med utomstående kun-
der för att generera försäljning för S, och P tillhandahåller regelbunden 
teknisk tjänstesupport till S avseende leverans av S försäljning till dess 
kunder. P tillhandahåller även regelbundet sina anställda i övrigt så att S 
kan fullgöra sina åtaganden mot kunderna enligt kundavtalen. En majo-
ritet av dessa kunder insisterar även att P inkluderas som kontraktspart 
tillsammans med S, trots att ersättning enligt avtalen ska betalas till S. 
Enligt vägledningen i punkt 1.48 ger en analys av de kommersiella och 
finansiella relationerna att S inte är kapabel att tillhandahålla avtalad ser-
vice till kunderna utan omfattande support från P. S utvecklar inte heller 
sin kapacitet i detta avseende. Enligt avtalet har P upplåtit immateriella 
tillgångar till S, men P kontrollerar affärsrisken och resultatet hos S på 
ett sådant sätt att P inte ska anses ha överfört risk och funktioner jäm-
förbart med ett licensavtal mellan oberoende parter. P agerar inte som 
en licensgivare utan som en huvudman för verksamheten som bedrivs 
hos S enligt OECD. Klargörandet av den faktiska transaktionen mellan 
parterna bör inte definieras enbart av de skriftliga avtalsvillkoren. Istället 
bör enligt OECD den faktiska transaktionen bestämmas baserat parter-
nas agerande, vilket enligt vägledningen leder till slutsatsen att utförda 
funktioner, använda tillgångar och bärandet av risker av parterna P och S 
inte överensstämmer med det skriftliga avtalet.

73 Se Slutrapporten s. 16, nya kapitel I, D1, punkten 1.38, Identifying the commercial or 
financial relations. I Bilaga 2 återfinns citat av denna punkt 1.38.
74 Se Slutrapporten s. 18–19, nya kapitel I, D1, punkten 1.46, Identifying the commercial 
or financial relations.
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I det ovan nämnda exemplet förefaller OECDs uppfattning vara att de 
relevanta ekonomiska karaktärsdragen bör omkarakterisera det ingångna 
licensavtalet till något annat baserat på ett substance over form-synsätt. 
Mer vägledning än det ovan redogjorda avseende just exemplet i punkt 
1.48 står inte att finna i rapporten, dvs. vad transaktionen ska omkarakte-
riseras till eller hur ska prissättningen justeras. Det mest sannolika enligt 
min bedömning av resonemanget, är att OECD menar att principalen 
P istället för S är den som ska erhålla residualresultat av försäljningen 
till kunderna. Vilka omkarakteriseringsalternativ kan då resonemangsvis 
tänkas framföras av skattemyndigheter i dylika situationer baserat på den 
inte fullt tydliga vägledningen från OECD? Ett alternativ är att P i sin 
egenskap av vad som kan kallas för substansmässig huvudman ska anses 
ha erhållit intäkterna från kunderna och att något licensavtal inte exis-
terar. En mera ändamålsenlig tillämpning av armlängdsprincipen enligt 
min mening är emellertid att prissätta respektive tjänst som P tillhan-
dahåller till S. En dylik tillämpning följer enligt min mening av OECD 
Guidelines. Efter ändamålsenliga utredningar avseende vad som utgör 
marknadsmässiga priser för Ps tjänster kan jag svårligen se att särskilt 
mycket marginal kvarstår hos företaget S. Utöver detta väcker OECDs 
exempel frågan om företaget S har fast driftställe i det land där P har säte. 
Ytterst kan man även ifrågasätta om företaget S de facto ingått kund-
avtalen genom att P enligt förutsättningarna i exemplet även står som 
avtalspart. Enligt min mening är exemplet otydligt i många avseenden 
och väcker mera frågor är det ger svar.

Fördelning av risk och avkastning för bärande av risk är ett huvud-
tema i nya kapitel I i Slutrapporten.75 OECD betonar att det är viktigt 
att noggrant identifiera riskerna som transaktionerna medför, hur dessa 
har fördelats enligt avtal, hur funktionerna ser ut mellan parterna, om 
den funktionella analysen stämmer överens med hur risken fördelats i 
avtal och om finansiell kapacitet finns att bära risken. Kontraktuell risk 
kommer normalt respekteras. Men om en genomgång visar att faktiskt 
agerade avseende kontroll av risk och/eller kapacitet att bära finansiell 
risk inte stämmer med hur fördelning av risk avtalats kan prisjustering 
aktualiseras eller i undantagsfall omkarakterisering av transaktionen (-er).

Tillvägagångssättet enligt riktlinjerna för att bedöma fördelning av risk 
och avkastning för risk handlar att se till funktioner, tillgångar och risker 

75 Se s. 21–35 i Slutrapporten, nya kapitel I, D.1.2.1., punkterna 1.56–1.70, Analysis of 
risks in commercial or financial relations, D.1.2.1.1., punkterna 1.71–1.76, Identify eco-
nomically significant risks with specificity, D.1.2.1.2., punkterna 1.77–1.81, Contractual 
assumption of risk, D.1.2.1.3., punkterna 1.82–1.85, Functional analysis in relation to 
risk, D.1.2.1.4., punkterna 1.86–1.97, Interpreting steps 1–3 och D.1.2.1.5., punkterna 
1.98–1.106, Allocation of risk.
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utifrån en metod för hur man ska bedöma vem som kontrollerar risk och 
har finansiell kapacitet att bära risken.76 Metoden består av sex steg vilka 
summerat enligt min mening kan åskådliggöras enligt nedan:

Enligt vägledningen i Slutrapporten är det centralt i prövningen av vem 
som har kontroll över risk att analysera var den s.k. risk management-
funktionen finns. Med risk management menas den funktion som bedö-
mer och kan agera på risk hänförlig till en kommersiell verksamhet. Risk 
management består enligt vägledningen av följande tre delar:77

76 Se Slutrapporten s. 22., nya kapitel I, D.1.2.1., punkten 1.60, Analysis of risks in com-
mercial or financial relations. I Bilaga 3 återfinns ett citat av punkten 1.60.
77 Se Slutrapporten s. 22, nya kapitel I, D1.2.1., punkten 1.61.
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(i) kapaciteten att fatta beslut att ta risk, avsäga sig risk eller avböja en 
riskbärande möjlighet, tillsammans med det faktiska utförandet av 
beslutsfattandet,

(ii) kapaciteten att fatta beslut om, och i så fall hur, man ska svara på en 
riskbärande möjlighet, tillsammans med det faktiska utförandet av 
beslutsfattandet, och

(iii) kapaciteten att reducera risk, dvs. kapacitet att vidta åtgärder som 
påverkar riskutfall, tillsammans med det faktiska utförandet av 
sådan riskminskning.

Enligt vägledningen i rapporten i punkt 1.99 kan i undantagsfall icke-
erkännande av transaktioner aktualiseras baserat på analysen av vem som 
kontrollerar risk och har finansiell kapacitet att bära risken.78 Detta kan 
enligt OECD aktualiseras om ingen av de närstående företagen som före-
tagit en transaktion har både kontroll över risken (se stycket ovan) och 
kapacitet att bära risken finansiellt. Det är enligt OECD inte sannolikt 
att en sådan situation uppkommer mellan oberoende parter, varför en 
analys av sakomständigheterna behöver göras i syfte att klargöra anled-
ningen till en dylik uppkommen situation. Baserat på denna behöver 
skattemyndigheterna enligt riktlinjerna sedan avgöra vilken typ av jus-
tering som behövs för att erhålla ett armlängdsmässigt utfall, där icke-
erkännande av transaktionen (-er) enligt vägledningen kan aktualiseras.

I punkt 1.85 ges ett exempel där bolag A köpt materiella anläggnings-
tillgångar och ingår avtal med externa kunder som nyttjar dessa tillgång-
ar.79 Avseende sexstegsprövningen (se bilden ovan) av risk i detta exempel 
säger OECD följande. En väsentlig risk är att marknadens efterfrågan 
att hyra de köpta tillgångarna inte täcker As kostnader, en s.k. inves-
teringsrisk (steg 1).80 I steg 2 kan det konstateras att A har ett service-
avtal med det närstående bolaget C och att avtalet inte reglerar något om 
As bärande av risker.81 Funktionsanalysen vid steg 3 visar att ytterligare 
ett närstående företag, bolag B, beslutat att investeringen i de materiella 
anläggningstillgångarna var lämplig baserat på den analys (identifiering 
och utvärdering) av bedömda kommersiella möjligheter över tillgångar-
nas livslängd som gjordes av B. B tillhandahöll specifikationen på till-
gångarna, inklusive de unika egenskaper som behövdes för att möta de 
kommersiella möjligheterna. B arrangerade även att tillgångarna kunde 

78 Se Bilaga 3 där punkten återfinns citerad.
79 Se Bilaga 4 där punkten 1.85 finns citerad.
80 Jämför även med vägledningen i Slutrapporten, nya kapitel I, D.1.2.1., punkterna 
1.56–1.70, Analysis of risks in commercial or financial relations.
81 Jämför även med vägledningen i Slutrapporten, nya kapitel I, D.1.2.1.2., punkterna 
1.77–1.81, Contractual assumption of risk.
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konstrueras enligt specifikation samt att A skulle få köpa tillgångarna. 
Det närstående företaget C bestämmer hur tillgångarna ska utnyttjas och 
marknadsför tillgångarnas funktionalitet till externa kunder, förhandlar 
avtal med dessa och säkerställer att tillgången levereras och installeras på 
lämpligt sätt.82 Trots att A äger tillgångarna kontrollerar A inte investe-
ringsrisken i tillgångarna då A saknar kapacitet att fatta beslut om att 
investera i just dessa tillgångar och hur investeringen ska skyddas, inklu-
sive om tillgångarna ska avyttras. Trots att A äger tillgångarna har A inte 
kontroll över användningsrisken/marknadsrisken då A inte har kapacitet 
att besluta hur tillgångarna ska utnyttjas. A har inte kapacitet att bedöma 
eller besluta om riskminskande åtgärder som sedan sköts av exempelvis 
C eller B. All kontroll av risk hänförlig till tillgångarna kontrolleras av 
C och B och inte av A. As funktionsmässiga bidrag är begränsat till till-
handahållande av finansiering för förvärv av tillgångarna (steg 4–5).83 
Analysen i steg 4–5 ger enligt riktlinjerna även vid handen att A varken 
har någon kapacitet (dvs. fatta beslut eller avböja denna finansiella möj-
lighet) eller behörighet att kontrollera den finansiella risken hänförlig till 
att investera i tillgångarna. A utför inte funktioner såsom att utvärdera 
den finansiella möjligheten, överväger inte lämplig riskpremie etc. för att 
prissätta den finansiella möjligheten och utvärderar inte hur den finan-
siella investeringen ska skyddas. I exemplet anges även att A, B och C har 
finansiell kapacitet att bära deras respektive risker.

Exemplet fortsätter sedan i punkt 1.103 vad gäller steg 6 (Pricing of 
the transaction, taking account of the consequences of risk allocation).84 As 
funktionsmässiga bidrag är begränsat till tillhandahållande av finan-
siering för förvärv av tillgångarna som möjliggör Bs och Cs skapande 
och utnyttjande av tillgångarna. Enligt vägledningen i denna punkt är 
A enbart berättigad till en riskfri avkastning för tillhandahållandet av 
finansieringen då A saknar kapaciteten att kontrollera risker som är hän-
förlig till risken att investera i en mera riskfylld finansiell tillgång. Det 
anges vidare att A möjligen kan erhålla än lägre avkastning än riskfri 
avkastning för tillhandahållande av finansiering om transaktionen kan 
bli föremål för ett icke-erkännande enligt vägledningen under avsnitt D4 
punkterna 1.119–1.125 (se nedan avsnitt 3.3.4.2) avseende, Recognition 
of the accurately delineated transaction, och att denna bedömning av kom-
mersiell rationalitet kan bli nödvändig att göra. I bedömningen ska alla 

82 Jämför även med vägledningen i Slutrapporten, nya kapitel I, D.1.2.1.3., punkterna 
1.82–1.85, Functional analysis in relation to risk.
83 Jämför även med vägledningen i Slutrapporten, nya kapitel I, Interpreting steps 1–3 och 
D.1.2.1.5., punkterna 1.98–1.106, Allocation of risk.
84 Ett citat av punkten 1.103 återfinns i bilaga 5.
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sakomständigheter vägas in. Exemplet fortsätter sedan i punkt 1.106 där 
det anges att A, som inte kontrollerar risken, inte ska ta del av varken 
oväntade vinster eller förluster på tillgångarna, vilket jag tolkar som att i 
en oväntad förlustsituation på tillgångarna skulle B eller C få avdrag för 
förlusten och inte A.

Sammantaget sett visar exemplet ovan från vägledningen i punkterna 
1.85 och 1.103 enligt min mening följande. Det finns numera riktlinjer 
från OECD där det grundläggande arbetet enligt kapitel I med att nog-
grant klargöra den faktiskt mellan närstående parter företagna transaktio-
nen, dvs. the accurate deliniation of the actual transaction som kräver att 
en analys görs av de ekonomiskt relevanta karaktärsdragen, kan medföra att 
omkarakterisering kan aktualiseras baserat på substance over form eller 
icke-erkännande av transaktioner baserat på avsaknad av kommersiell 
rationalitet.85

För att komma till slutsatsen i exemplet att A, som bevisligen förvärvat 
och äger tillgångarna, enbart är berättigad till en riskfri avkastning för 
tillhandahållandet av finansieringen, genom en analys av de ekonomiskt 
relevanta karaktärsdragen (se ovan funktionsanalys) måste en omkarakte-
risering av transaktionen göras i den meningen att de civilrättsligt riktigt 
rubricerade transaktionerna inte respekteras. Det som riktlinjerna således 
gör är att omkarakterisera transaktionen från att A äger tillgångarna (och 
ska erhålla armlängdsmässig avkastning på dessa beaktat även kostnader 
för att erhålla tjänster etc. från de närstående företagen B och C) till 
att A lämnat ett lån och ska erhålla riskfri avkastning.86 Det är således 
inte fråga om att utgå från de av parterna A, B och C faktiskt företagna 
transaktioner och företa eventuella prisjusteringar för att erhålla ett arm-
längdsmässigt resultat, baserad på gjord analys. Istället är det fråga om att 
transaktionen blir föremål för en omkarakterisering till lämnande av lån 
från A till B och C utifrån en analys av de ekonomiskt relevanta karak-
tärsdragen där analysen av vem som kontrollerar risk spelar en avgörande 
betydelse.

Den substance over form-prövning som OECD infört görs utifrån 
oprecisa riktlinjer om ekonomiskt relevanta karaktärsdrag som genom 
införlivandet i de grundläggande avsnitten i kapitel I riskerar medföra 
att omkarakterisering av transaktioner blir en del av de grundläggande 
internprissättningsanalyserna från att tidigare enbart ha drivits av skat-
temyndigheter i undantagsfall. Det bör understrykas att vägledningen 

85 Sistnämnda enligt vägledningen under avsnitt D4 punkterna 1.119–1.125, se nedan 
under avsnitt 3.3.4.2.
86 Vad riskfri avkastning är för något har jag haft svårt att hitta tydlig vägledning om i 
de nya riktlinjerna, men jag tolkar detta som räntan för inlåning av kontanter till bank.
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inte bara träffar helt tomma s.k. brevlådeföretag med högt eget kapital 
utan även företag med anställda. Prövningen kan som tidigare nämnts 
sammanfattat sägas handla om att bedöma om företaget är en kunnig 
investerare, bara något kunnig eller en okunnig investerare. Att transak-
tionen är civilrättsligt riktigt rubricerad utgör ingen garanti för att denna 
ska respekteras skattemässigt enligt vägledningen.

Enligt OECD Guidelines var utgångspunkten att skattemyndigheten 
skulle utgå från den mellan parterna faktiskt avtalade transaktionen87 
från vilket det fanns två undantagssituationer.88 Den första undantags-
situationen89 som gav vägledning om att skattemyndigheten kan bortse 
från parternas karakterisering av transaktioner när den ekonomiska inne-
börden avviker från dess form liknar den substance over form-prövning 
som enligt ovan numera ska göras som en del av den grundläggande 
prövningen av transaktionen, dvs. inom ramen för the accurate deliniation 
of the actual transaction. Det kan således konstateras att det som tidigare 
var en undantagssituation där en substance over form-prövning kunde 
medföra en omkarakterisering av parternas faktiskt avtalade transaktion 
numera inte är en undantagssituation utan en grundläggande utgångs-
punkt i den metodiska prövning som ska göras när den verkliga ekono-
miska innebörden av transaktioner ska klargöras. Enligt vägledningen i 
OECD Guidelines hade i exemplet ovan från punkterna 1.85 och 1.103 
den gjorda investeringen av As kapital som ger den legala äganderätten av 
tillgångarna till A sannolikt respekterats. Det som troligen hade aktuali-
serats är vilket armlängdsmässigt pris som B respektive C ska erhålla för 
de tjänster som tillhandahålls till A, dvs. prisjusteringar på dessa tjänster 
hade aktualiserats för de fall As ersättning till B respektive C inte är arm-
längdsmässig.

Den nya vägledningen i kapitel I avseende omkarakterisering baserad 
på substance over form utvidgar möjligheterna till omkarakterisering 
baserad på oprecis vägledning om ekonomiskt relevanta karaktärsdrag. 
Detta medför att risken för godtyckliga bedömningar från lokala skat-
temyndigheter ökar markant, vilket i sin tur riskerar skapa ökad dubbel-
beskattning och långdragna processer för företagen.

Avslutningsvis i detta avsnitt vill jag även lyfta frågan om Slutrappor-
tens nya vägledning i kapitel I om substance over form-prövning, som 
en del av den grundläggande prövningen av transaktionen baserad på 
de ekonomiskt relevanta karaktärsdragen, innebär att OECD delvis läm-

87 Se avsnitt 3.2.1.
88 Se avsnitt 3.2.2.
89 Se avsnitt 3.2.2.1.
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nat armlängdsprincipen bakom sig.90 Det finns inget uttalat från OECD 
att det skulle vara fallet.91 Att OECD i exemplet ovan från punkterna 
1.85 och 1.103 inte valt att lämna vägledning om att prisjustering kan 
aktualiseras avseende de icke existerande eller för låga betalningarna för 
Bs respektive Cs tjänster, utan istället valt att omkarakterisera transak-
tionen, dvs. från As investering och ägande av tillgångar till ett lån som 
ska betinga en riskfri ränta, tyder enligt min mening på att principen 
kan vara i gungning. Att inte ge vägledning avseende vilken ersättning B 
respektive C ska erhålla lämnar fältet fritt för skatteverken i dessa juris-
diktioner att argumentera om lämplig allokering av As vinst. Stor risk 
finns för att mera än vinsten i A kommer vilja beskattas sammantaget sett 
i länderna där B och C har säte. Det finns enligt min mening en innebo-
ende motsättning mellan armlängdsprincipen, som prövar prissättningen 
på transaktioner och justerar priser på varor och tjänster som inte är arm-
längdsmässiga, och den nya substance over form-prövningen, som inte 
erkänner allokering av kapital till en juridisk person/skattesubjekt och 
investeringar av detta kapital i situationer där det fysiska utförandet av 
funktioner eller kontrollerandet av risker i viss omfattning inte utförs av 
denna juridiska person. Att omkarakterisera transaktioner enligt ekono-
miskt relevanta karaktärsdrag utan att de facto prispröva och prissätta 
alla transaktioner (dvs. Bs och Cs tjänster till A i OECDs exempel), med 
vilket det följer skattebeslut som flyttar bolagsskattebaser mellan länder, 
är en i hög grad godtycklig bedömning jämfört med att korrekt prissätta 
de funktioner som ett företag tillhandahålls av ett annat närstående före-
tag och/eller pröva om det substansmässigt ”tunna” företaget har ett fast 
driftställe i det land/de länder där de närstående företagen finns till vilka 
inkomster ska allokeras.

3.3.4.2 Icke-erkännande i undantagsfall vid avsaknad 
av kommersiellt rationellt handlande

Enligt Slutrapporten under avsnitt D4 punkterna 1.119–1.124 avseende 
Recognition of the accurately delineated transaction kan icke-erkännande av 
transaktioner aktualiseras i situationer där oberoende företag inte skulle 
konstruerat transaktionen som gjorts och ersättning inte kan bestämmas, 

90 I kapitel 4 och 5 där jag redogör för en del synpukter de lege ferenda kommer jag att 
behandla denna fråga ytterligare.
91 Exempelvis punkt 1.121 i Slutrapporten tyder på att OECD menar att vägledningen 
om substance over form som kan aktualisera omkarakterisering ryms inom principen.
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dvs. transaktionen avviker från ett kommersiellt rationellt sätt som obe-
roende skulle avtalat om och ett lämpligt pris går inte att bestämma.92

Efter att en transaktion har blivit föremål för den grundläggande pröv-
ningen inom ramen för the accurate deliniation of the actual transaction 
baserad på de ekonomiskt relevanta karaktärsdragen för transaktionen 
(se avsnitt 3.3.4.1 ovan som inkluderar substance over form-prövningen) 
kan transaktionen bortses ifrån vid prövningen av internprissättningen 
enligt punkt 1.122. OECD konstaterar att icke-erkännande av transak-
tioner är en källa till dubbelbeskattning varför stora ansträngningar ska 
läggas ned på att klarlägga transaktionen och att icke-erkännande inte ska 
användas bara för att det är svårt att fastställa ett armlängdsmässigt pris. 
När en liknande transaktion i en jämförbar situation står att finna mel-
lan oberoende ska ett icke-erkännande av transaktionen inte aktualiseras. 
Bara det faktum att transaktionen inte förekommer mellan oberoende 
parter betyder inte att transaktionen inte ska beaktas. Riktlinjerna klar-
gör att närstående företag har större möjligheter att ingå olika typer av 
avtal och genomföra mera specifika transaktioner som aldrig eller mera 
sällan påträffas mellan oberoende parter, och att dessa transaktioner trots 
detta kan vara fullt ut affärsmässiga (se punkt 1.122).

Enligt de nya riktlinjerna under detta avsnitt i Slutrapporten bör skat-
temyndigheter icke-erkänna den faktiska transaktionen endast undan-
tagsvis (se punkten 1.121).

Den faktiskt klarlagda transaktionen kan enligt riktlinjerna i punkt 
1.122 bortses ifrån, och om lämpligt ersättas av en alternativ transaktion, 
när transaktionen sett i dess helhet mot andra med transaktionen sam-
manhängande arrangemang och fakta skiljer sig mot vad oberoende före-
tag som agerar på ett kommersiellt rationellt sätt hade kommit överens 
om i en jämförbar situation. Enligt Slutrapporten kan en kommersiellt 
icke-rationell transaktion bortses från eller om lämpligt ersättas av en 
alternativ transaktion. För att göra detta ska transaktionen skilja sig från 
vad oberoende företag som agerar på ett kommersiellt rationellt sätt hade 
kommit överens om i en jämförbar situation och detta även medför att 
bestämmandet av ett acceptabelt pris för respektive närstående företag på 
transaktionen förhindras, och där hänsyn tas till respektive närstående 
företags perspektiv och andra realistiska tillgängliga alternativ vid tid-
punkten för transaktionen. Vid bedömningen av kommersiellt rationellt 
agerande ska hänsyn enligt OECD även tas till om arrangemanget/trans-
aktionerna medför ekonomisk förlust innan skatteinbesparingen som 
följer av arrangemanget.

92 I Bilaga 6 återfinns citat över punkterna 1.119–1.124.
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Kärnfrågan enligt vägledningen är om den faktiska transaktionen 
innehåller de rationella kommersiella inslag som oberoende parter skulle 
kommit överens om i en jämförbar situation, inte om transaktionen före-
kommer mellan oberoende parter. Att icke-erkänna transaktioner som 
är kommersiellt rationella är enligt riktlinjerna inte förenligt med arm-
längdsprincipen och skulle leda till helt godtyckliga bedömningar medfö-
rande dubbelbeskattning då olika skattemyndigheter kan ha olika synsätt 
avseende transaktioners karaktär (se punkt 1.123).

När icke-erkännande av transaktioner aktualiseras bör omkarakterise-
ringen så långt som möjligt överensstämma med den skattskyldiges fak-
tiska transaktion samtidigt som ett kommersiellt rationellt resultat vid 
tidpunkten för transaktionen, som parterna hade accepterat, ska uppnås 
(se punkt 1.124).

I punkt 1.126–1.128 illustreras kriterierna för icke-erkännande med 
två exempel.

I exempel 1 är bolag S1 ett tillverkande företag och äger bl.a. kom-
mersiella fastigheter i ett översvämningsdrabbat område. Det finns ingen 
möjlighet att erhålla försäkringar på fastigheterna från externa försäk-
ringsgivare p.g.a. för stor risk för skador. Bolag S2, som är närstående till 
S1, tillhandahåller försäkring på fastigheterna till S1 för en årlig försäk-
ringspremie om 80 procent av fastigheternas värde och inkråmet i dessa, 
som S1 betalar till S2. I denna situation anger riktlinjerna att S1 har gått 
in i en transaktion som är kommersiellt irrationell då det inte finns någon 
tillgänglig försäkringsmarknad med anledning av den stora skaderisken, 
och att antingen en flytt av verksamheten eller att inte vara försäkrad kan 
vara mer attraktiva och realistiska alternativ. Då transaktionen är kom-
mersiellt irrationell finns det inget pris som är acceptabelt för både S1 
och S2 (se punkt 1.126). Enligt vägledningen ska transaktionen bortses 
ifrån. S1 behandlas som om att någon försäkring inte köpts och premien 
minskar således inte resultatet i S1. S2 behandlas som om att någon för-
säkring inte ställts ut (se punkt 1.127).

Exempel 2 utgår från bolag S1 som bedriver forskning för att utveckla 
immateriella tillgångar som används för att skapa nya produkter som S1 
sedan även producerar och säljer. S1 kommer överens med det närstående 
bolaget S2 om att för ett engångsbelopp obegränsat överlåta alla framtida 
rättigheter som kan uppkomma av S1s framtida arbete över en 20-års 
period. Arrangemanget är enligt vägledningen i punkt 1.128 irrationell 
för bägge parter då igen av dem kan bedöma om betalningen motsvarar 
ett lämpligt värde. Detta då det dels är osäkert vilken omfattning S1s 
forskning kommer ha i framtiden, dels att en värdering av framtida utfall 
är högst spekulativ. Transaktionen bör enligt vägledningen omkarakteri-
seras. Vägledande för omkarakteriseringen bör vara de ekonomiskt rele-
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vanta karaktärsdragen, inklusive utförda funktioner, använda tillgångar 
och påtagna risker av S1 respektive S2. Dessa fakta snävar in alternativen 
för omkarakterisering enligt riktlinjerna. Exempelvis skulle S2 kunna 
anses ha lämnat lån till S1 eller tillhandahållande av forskningstjänster 
från S1 till S2 eller om specifika immateriella tillgångar kan identifieras 
villkorade licensbetalningar från S2 till S1 för utvecklingen av dessa.

Följande kan sammanfattas avseende OECDs nya vägledning om 
icke-erkännande av transaktioner. Den nya vägledningen avseende icke-
erkännande av transaktioner (D.2. Recognition of the accurately delineated 
transaction) har således redan föregåtts av en substance over form-pröv-
ning.93 Den nya vägledningen avseende icke-erkännande enligt punk-
terna 1.119–1.124 i nya kapitel I, D2, av parternas faktiskt avtalade 
transaktion bygger på den andra undantagssituationen från punkt 1.65 
i OECD Guidelines, dvs. situationer där oberoende företag inte skulle 
konstruerat transaktionen som gjorts och ersättningen inte kan bestäm-
mas, dvs. transaktionen avviker från ett kommersiellt rationellt sätt som 
oberoende skulle avtalat om och ett lämpligt pris inte går att bestämma.

I de nya riktlinjerna från OECD i kapitel I, D4 punkterna 1.119–
1.125 behandlas när icke-erkännande av transaktioner undantagsvis och 
i exceptionella ska kunna ske. Den faktiskt klarlagda transaktionen kan 
enligt vägledningen bortses ifrån, och om lämpligt ersättas av en alter-
nativ transaktion, när transaktionen sett i dess helhet mot andra med 
transaktionen sammanhängande arrangemang/fakta skiljer sig mot vad 
oberoende företag som agerar på ett kommersiellt rationellt sätt hade 
kommit överens om i en jämförbar situation. När transaktionen skiljer 
sig från vad oberoende företag som agerar på ett kommersiellt rationellt 
sätt hade kommit överens om i en jämförbar situation och detta även 
medför att bestämmandet av ett acceptabelt pris för respektive närståen-
de företag på transaktionen förhindras, och där hänsyn tas till respektive 
närstående företags perspektiv och andra realistiska tillgängliga alternativ 
vid tidpunkten för transaktionen, kan en kommersiellt irrationell trans-
aktion bortses ifrån eller om lämpligt ersättas av en alternativ transaktion. 
Vid bedömningen av kommersiellt rationellt agerande ska hänsyn enligt 
OECD även tas till om arrangemanget/transaktionerna medför ekono-
misk förlust innan skatteinbesparingen som följer av arrangemanget.

Mera vägledning än det ovan sagda om vad som är ett icke-kommersi-
ellt rationellt agerande står inte att finna i de nya riktlinjerna.

De slutliga riktlinjerna avseende icke-erkännande vid avsaknad av kommer-
siellt rationellt handlande föregicks av förslag från OECD med i huvudsak 

93 Se ovan avsnitt 3.3.4.1.
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följande innehåll.94 I utkastet till rapport under kapitel I, D.4 punkterna 
83–87 föreslogs vägledning för när omkarakterisering av transaktioner ska 
kunna ske (eller ”icke-erkännande” av transaktioner, som OECD föreslog 
som term istället för omkarakterisering). Någon innehållsmässig föränd-
ring genom bytet av begreppet recharacterisation till non-recognition var inte 
avsedd (se punkt 83).95

Såsom i tidigare vägledning är det fortfarande i undantagsfall icke-erkän-
nande kan aktualiseras (se punkt 82). Det kan enligt utkastet i undantags-
situationer finnas anledning att inte erkänna (dvs. omkarakterisera) en 
transaktion om transaktionen inte uppvisar de fundamentala ekonomiska 
egenskaper/innehåll som återfinns i transaktioner mellan oberoende parter. 
Att en transaktion inte återfinns mellan oberoende parter innebär emellertid 
inte i sig att den inte skulle vara armlängdsmässig enligt OECD. Företag i 
intressegemenskap ingår många gånger avtal och har transaktioner som inte 
förekommer mellan oberoende parter och dessa kan vara fullt ut affärsmäs-
siga och kommersiellt rationella (se punkt 84). Jag uppfattar att det istället, 
precis som i Slutrapporten, är frågan om parterna agerar kommersiellt ratio-
nellt som ska ställas. Jämför med den andra exceptionella undantagssituatio-
nen i punkt 1.65 i OECD Guidelines när den ekonomiska innebörden vis-
serligen stämmer överens med dess form, men där konstruktionen av trans-
aktionen, sett i sin helhet, avviker från vad oberoende parter som handlar på 
ett kommersiellt rationellt sätt skulle avtalat om, och den aktuella strukturen 
hindrar skattemyndigheten från att bestämma ett lämpligt transaktionspris (se 
även under avsnitt 3.2.2.2). OECD är även i utkastet tydlig med att icke-
erkännande inte ska tas till av skatteverk enbart för att fastställandet av ett 
armlängdsmässigt pris kan vara svårt. När transaktionen förekommer mel-
lan oberoende parter under liknande villkor ska icke-erkännande inte aktua-
liseras. Kärnfrågan är precis som i Slutrapporten således om transaktionen 
uppvisar de fundamentala ekonomiska egenskaper/innehåll som återfinns 
i transaktioner mellan oberoende parter, inte om den faktiskt förekommer 
mellan oberoende parter (se punkt 84). Prövningen ska enligt OECD foku-
sera på att transaktionen ska uppvisa de fundamentala ekonomiska egen-
skaper och innehåll som återfinns i transaktioner mellan oberoende parter.

Centralt ekonomiskt innehåll i avtal mellan oberoende parter menar 
OECD enligt utkastet till rapport ger respektive part i transaktionen rimlig 
möjlighet att förbättra och skydda sin kommersiella eller finansiella ställning 
på riskbaserad grund (dvs. att avkastningen ska återspegla tagen risk som 

94 Se Actions 8, 9 and 10: discussion draft on revisions to chapter I of the transfer pricing 
guidelines (including risk, recharacterisation, and special measures, från december 2014)
95 Se Herzfeld, Mindy, The Economic Substance Doctrine: Lesson for BEPS, Tax Notes 
International, May 2015, s. 503–505, där författaren kommenterar OECSs utkast till 
rapport och lyfter de stora utmaningar som finns att tillämpa ekonomiska substance over 
form principer. Författaren gör detta utifrån den mångåriga erfarenhet som finns i praxis 
och interna regler i USA vilka accentueras genom OECDs förslag när det blir fråga är om 
tolkning i flera jurisdiktioner.
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respektive part har kunnat bedöma) jämfört med andra realistiska tillgäng-
liga alternativ vid tidpunkten för transaktionen. Om arrangemanget sett i 
sin helhet inte möjliggör för någon eller flera av parterna att förbättra eller 
skydda sin kommersiella eller finansiella ställning ska transaktionen (-erna) 
inte erkännas i internprissättningshänseende enligt utkastet till rapport. Vid 
denna prövning av kommersiellt rationellt agerande menar OECD att det 
även är relevant att undersöka om det finns alternativ för parterna, inklu-
sive att inte ha genomfört transaktionen överhuvudtaget om detta förbättrar 
och skyddar parternas kommersiella eller finansiella ställning. Det bör note-
ras att ovan vägledning inte återfinns i Slutrapporten. Vid bedömningen 
av kommersiellt rationellt agerande ska hänsyn enligt OECD även tas till 
om arrangemanget/transaktionerna medför ekonomisk förlust innan skattein-
besparingen som följer av arrangemanget (se punkt 89). Denna vägledning 
återfinns även i Slutrapporten.

OECD ger i utkastet till rapport ett exempel på när koncernbolagen inte 
agerat på ett kommersiellt rationellt sätt. I exemplet avyttrar ett varumär-
kesägande bolag (S1) ett varumärke till ett koncernbolag (S2) som är eta-
blerat i en lågskattejurisdiktion och erhåller marknadsvärdet för detta som 
en engångsbetalning. S1 är helt beroende av varumärket för sin verksamhet. 
Som en del i överenskommelsen upplåter S2 varumärket till S1 mot årlig 
royaltyersättning. S2 ingår även ett serviceavtal med S1 där S1 tillhanda-
håller omfattande tjänster kopplande till varumärket såsom underhållande 
och utvecklande av detta. S2 har flera anställda med förmågan att bedöma 
och förstå hur varumärket ska nyttjas, men har ingen möjlighet att själv 
kommersialisera varumärket. De anställda i S2 godkänner aktiviteterna i 
S1. Royaltynivån är bestämd utifrån vad en internbank skulle erhållit på 
utlåning. Kostnaderna för att etablera och löpande ha S2 ska täckas av den 
skatteinbesparing som erhålls av skattesatsskillnaden mellan länderna där S1 
och S2 är etablerade på den resultatförflyttning som arrangemanget medför. 
Utifrån fakta i exemplet menar OECD att det svårligen kan hävdas att, om 
S1 och S2 vore oberoende, att S1 ges möjlighet att förbättra eller skydda 
sin kommersiella eller finansiella ställning genom transaktionerna. OECD 
menar att S1 förlorat kommersiella värden genom att man inte längre äger 
varumärket som är centralt för bolagets intjäning och påtagit sig ökad risk 
genom beroendet av S2 och att detta bolag inte agerar negativt mot värde-
skapandet i S1 (S1 är även bunden av ansträngningarna under serviceavtalet 
gentemot S2). S2 i sin tur är helt beroende av S1 och utan skydd att få ut 
värde och bygga varumärkets värde. S2 har mindre möjlighet att managera 
och kontrollera marknadsföringen av varumärket jämfört med S1 och ges 
enligt OECD inte möjlighet att förbättra eller skydda sin kommersiella eller 
finansiella ställning genom investeringen i varumärket och avkastningen 
på investeringen. Om S2 inte skulle ha gjort transaktionen överhuvudta-
get menar OECD skulle ha förbättrat och skyddat bolagets kommersiella 
eller finansiella ställning. I exemplet saknas enligt OECD de fundamen-
tala ekonomiska egenskaper/innehåll som återfinns i transaktioner mellan 
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oberoende parter. Arrangemanget ger varken S1 eller S2 rimlig möjlighet 
att förbättra och skydda sin kommersiella eller finansiella ställning på riskbase-
rad grund. Arrangemanget/transaktionerna medför ekonomisk förlust innan 
skatteinbesparingen som följer av arrangemanget. Transaktionen ska därför 
enligt OECD inte erkännas för internprissättningsprisändamål med följden 
att varumärket fortsatt ska anses vara ägt av S1.

Utkastets exempel kan jämföras med ett exempel från OECD Guidelines 
(från kapitel IX gällande omstruktureringar). I en situation där värdefulla 
varumärken säljs till ett tomt bolag utan kompetenta personer på plats som 
utför löpande funktioner och säljande bolag enbart framöver kommer erhål-
la rutinmässig marginal (tidigare residualresultatet) kan undantagssituation 
två från p. 1.65 aktualiseras (se punkterna 9.190–9.192). I en omstruktu-
rering likt den nämnda, men där de väsentliga personerna som omhänder-
tar och kontrollerar det köpande bolagets affärsverksamhet också erhåller 
anställning och verkar i detta bolag ska transaktionerna i sig inte omkarakte-
riseras (dvs. inte bli föremål för ett icke-erkännande) utan en eventuell pröv-
ning bör istället avse prissättningen på företagna transaktioner (se punkten 
9.193–9.194). I utkastets exempel avseende S1 och S2 spelar det ingen roll 
att det fanns kvalificerade anställda i S2-bolaget.

3.3.4.3 Immateriella tillgångar
I nya kapitel VI i Slutrapporten finns nya riktlinjer avseende omkarakte-
risering eller icke-erkännande av transaktioner när det är fråga om imma-
teriella tillgångar. Vägledningen i denna del har sin utgångpunkt i kapitel 
I om att accurately delineate the transaction and the analysis of risks (se 
avsnitt 3.3.4.1).

I punkt 6.57 sägs att när den legala ägaren av immateriella tillgångar 
outsourcar det mesta eller alla viktiga DEMPE-funktioner till andra när-
stående företag ska den legala ägarens del av resultatet av exploateringen 
av immateriella tillgångar noga övervägas. Inom ramen för denna pröv-
ning ska bolagets faktiskt utförda funktioner, använda tillgångar och ris-
ker som bärs beaktas när vägledning söks, se avsnitt D.1.2. i kapitel I. 
Avsnittet avser funktionsanalysen och kontrollen av risker.96

Av punkt 6.114 framgår att ett pris på transaktioner som omfattar 
immateriella tillgångar ofta står att finna som är förenliga med realistiska 
alternativ för de inblandade närstående parterna. Däremot i situationer 
när de realistiska alternativen innebär att minimipriset för överlåtaren 
överstiger maximipriset för förvärvaren kan det enligt vägledningen vara 

96 Se avsnitt 3.3.4.1.
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nödvändigt att bedöma om den faktiska transaktionen ska bortses ifrån 
enligt vägledningen om icke-erkännande enligt avsnitt D2 i kapitel I.97

I den nya bilagan till kapitel VI återfinns några exempel där omkarak-
terisering bör aktualiseras enligt OECD. Det är bl.a. fråga om bolag med 
liten eller ingen substans som av närstående bolag förvärvar immateriella 
tillgångar där transaktionerna bör omkarakteriseras till lån medförande 
att en finansiell avkastning bör erhållas (riskfri sådan eller högre beroende 
på om kapacitet att utöva kontroll över de finansiella riskerna finns).98

3.4 Omkarakterisering enligt OECD Guidelines 
jämfört med Slutrapporten

I riktlinjerna i OECD Guidelines avseende omkarakterisering (som var 
gällande fram till och med 22 maj 2016) är utgångpunkten att skat-
temyndigheten skulle utgå från den mellan parterna faktiskt avtalade 
transaktionen.99 Från detta finns två undantagssituationer.100 Den första 
undantagssituationen101 innebär att skattemyndigheten kan bortse från 
parternas karakterisering av transaktioner när den ekonomiska innebör-
den avviker från dess form och liknar den substance over form-prövning 
som ska göras enligt OECDs nya vägledning i Slutrapporten (som gäller 
med verkan från 23 maj 2016) som en del av den grundläggande pröv-
ningen av transaktionen, dvs. inom ramen för the accurate deliniation of 
the actual transaction.102

Det kan konstateras att det som tidigare var en undantagssituation när 
substance over form kunde medföra en omkarakterisering av parternas 
faktiskt avtalade transaktion numera är en grundläggande utgångspunkt 
i den metodiska prövning som ska göras när den verkliga ekonomiska 
innebörden av transaktioner ska klargöras. Enligt vägledningen i OECD 
Guidelines hade i exemplet som beskrivs i avsnitt 3.3.4.1 den gjorda 
investeringen av As kapital som ger den legala äganderätten av tillgångar-
na till A sannolikt respekterats.103 Det som troligen hade aktualiserats är 
vilket armlängdsmässigt pris som B respektive C ska erhålla för de tjäns-
ter som tillhandahålls till A, dvs. prisjusteringar på dessa tjänster hade 

97 Se ovan avsnitt 3.3.4.2.
98 Se Annex to Chapter VI – Examples to illustrate the guidance in intangibles, exempel 16 
och 17 (punkterna 54–58 och 59–63) i Slutrapporten.
99 Se avsnitt 3.2.1.
100 Se avsnitt 3.2.2.
101 Se avsnitt 3.2.2.1.
102 Se min redogörelse under avsnitt 3.3.4.1.
103 Exemplet återfinns i punkterna 1.85 och 1.103 i Slutrapporten. Se även bilaga 4 och 5.
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aktualiserats för de fall As ersättning till B respektive C inte är armlängds-
mässig. Det hade dock inte blivit fråga om att omkarakterisera transak-
tionen, dvs. det civilrättsligt riktigt rubricerade köpet och uthyrningen av 
tillgångar, till ett lån där det sedan är en fråga om vilken räntenivå A ska 
erhålla för detta ”lån”, dvs. riskfri eller riskjusterad avkastning, utifrån om 
A har funktioner som bl.a. kontrollerar den finansiella risken.

Den nya vägledningen i kapitel I avseende omkarakterisering baserad 
på substance over form utvidgar således möjligheterna till omkarakteri-
sering jämfört den tidigare vägledningen som enbart i undantagssitua-
tioner innebar att skattemyndigheten kunde bortse från parternas karak-
terisering av transaktioner när den ekonomiska innebörden avviker från 
dess form. När denna grundläggande substance over form-prövning av 
transaktioner, dvs. inom ramen för the accurate deliniation of the actual 
transaction, är gjord kan sedan i vissa situationer vägledningen i Slutrap-
porten avsnitt D.2., Recognition of the accurately delineated transaction, 
avseende icke-erkännande av transaktioner aktualiseras.

Denna nya vägledning avseende icke-erkännande av transaktioner 
enligt D.2. har således redan föregåtts av en substance over form-pröv-
ning.104 Den nya vägledningen avseende icke-erkännande (se Slutrappor-
ten punkt 1.119–1.124 i nya kapitel I, D2) av parternas faktiskt avta-
lade transaktion bygger på den andra undantagssituationen från p. 1.65 
(OECD Guidelines), dvs. situationer där oberoende företag inte skulle 
konstruerat transaktionen som gjorts och ersättning inte kan bestämmas, 
dvs. transaktionen avviker från ett kommersiellt rationellt sätt som obe-
roende skulle avtalat om och ett lämpligt pris inte går att bestämma.

I de nya riktlinjerna återfinns således även fortsättningsvis vägledning 
för när icke-erkännande av transaktioner undantagsvis ska kunna ske. 
Den faktiskt klarlagda transaktionen kan enligt vägledningen bortses 
ifrån, och om lämpligt ersättas av en alternativ transaktion, när transak-
tionen sett i dess helhet mot andra med transaktionen sammanhängande 
arrangemang och fakta skiljer sig från vad oberoende företag som agerar 
på ett kommersiellt rationellt sätt hade kommit överens om i en jäm-
förbar situation. En kommersiellt icke-rationell transaktion bortses ifrån 
eller om lämpligt ersättas av en alternativ transaktion om transaktionen 
skiljer sig från vad oberoende företag som agerar på ett kommersiellt rati-
onellt sätt hade kommit överens om i en jämförbar situation och detta 
även medför att bestämmandet av ett acceptabelt pris för respektive före-
tag i transaktionen förhindras, och där hänsyn tas till respektive företags 

104 Jämför även med tidigare första undantagssituationen i punkt 1.65 i 2010 års version 
av OECD Guidelines, men som enbart skulle aktualiserades i undantagsfall, se avsnitt 
3.2.2.2.



151

perspektiv och andra realistiska tillgängliga alternativ vid tidpunkten för 
transaktionen. Vid bedömningen av kommersiellt rationellt agerande ska 
hänsyn enligt OECDs nya vägledning även tas till om arrangemanget/
transaktionerna medför ekonomisk förlust innan skatteinbesparingen 
som följer av arrangemanget. Att det vid bedömningen av om kommer-
siellt rationellt agerande föreligger ska tas hänsyn till om arrangemanget/
transaktionerna medför ekonomisk förlust innan skatteinbesparingen som 
följer av arrangemanget, är ny vägledning som enligt min bedömning 
kan komma att medföra omfattande utredningar och argumentation 
från skattemyndigheternas sida. Vidare riskerar detta enligt min mening 
medföra i sak svåröverskådliga processer med risk för dubbelbeskattning 
för företagen.

Vägledningen i kapitel IX avseende omstruktureringar och omkarak-
terisering kommer enligt min bedömning i sin helhet eller delvis finnas 
kvar i den nya vägledningen.105 Dessa riktlinjer behöver dock bli före-
mål för åtminstone en redaktionell översyn framöver då det finns hän-
visningar till punkterna 1.64–1.69, OECD Guidelines, vilka helt ersatts 
av nya kapitel I enligt Slutrapporten.106 Som tidigare nämnts kan det 
noteras att det i kapitel IX avseende omstruktureringar och omkarakte-
risering, punkterna 9.181 och 9.182, sägs att skattemotiv inte utgör ett 
självständigt skäl för att omkarakterisera en transaktion. I OECD Guide-
lines uttrycks det istället som kommersiellt rationellt att omstrukturera 
för att erhålla skattebesparingar. Som framgår av stycket ovan ska enligt 
nya 1.223 i Slutrapporten det enligt OECD vid bedömningen av kom-
mersiellt rationellt agerande tas hänsyn även tas till om arrangemanget/
transaktionerna medför ekonomisk förlust innan skatteinbesparingen 
som följer av arrangemanget. I den nya vägledningen sägs förvisso inte 
att skattemotiven är ett självständigt skäl för att omkarakterisera en trans-
aktion. Att skatteskälen ska vägas in vid bedömningen är dock en föränd-
ring jämfört med vägledningen i OECD Guidelines om att sparad skatt 
i sig är rationellt, vilket möjligen medför att justeringar behöver göras i 
punkterna 9.181 och 9.182 i det fortsatta arbetet med att justera OECD 
Guidelines.107

105 Se punkterna 9.168–9.194 i 2010 års version av OECD Guidelines och redogörelsen 
i avsnitt 3.2.2.3.
106 Se t.ex. i punkterna 9.168–9.194, 9.183–9.187 och 9.190–9.192, OECD Guide-
lines, som kopplar mot punkterna 1.64–1.69.
107 Det kan också nämnas att omkarakteriseringssituationen som beskrivs i punkterna 
9.190–9.192 där värdefulla varumärken säljs till ett tomt bolag utan kompetenta per-
soner på plats som utför löpande funktioner och säljande bolag enbart framöver kom-
mer erhålla rutinmässig marginal (tidigare residualresultatet) möjligen kan utmönstras 
ur OECDS Transfer Pricing Guildelines beaktat att liknande exempel återfinns i nya 
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I nya kapitel VI återfinns de nya riktlinjerna avseende omkarakterise-
ring eller icke-erkännande av transaktioner när det är fråga om imma-
teriella tillgångar. Dessa saknar motsvarighet i OECD Guidelines. Väg-
ledningen i denna del tar sin utgångpunkt i kapitel I om att accurately 
delineate the transaction and the analysis of risks, dvs. substance over form-
prövningen. I punkt 6.57 sägs att när den legala ägaren av immateriella 
tillgångar outsourcar det mesta eller alla viktiga DEMPE-funktioner till 
andra närstående företag ska den legala ägarens del av resultatet av exploa-
teringen av immateriella tillgångar noga övervägas genom att detta bolags 
faktiskt utförda funktioner, använda tillgångar och risker som bärs ska 
beaktas när vägledning söks avsnitt D.1.2. i kapitel I.108 I den nya bilagan 
till kapitel VI återfinns några exempel där omkarakterisering bör aktuali-
seras enligt OECD. Det gäller exempelvis om bolag med liten eller ingen 
substans som av närstående bolag förvärvar immateriella tillgångar där 
transaktionerna bör omkarakteriseras till lån medförande att en finansiell 
avkastning bör erhållas, riskfri sådan eller högre beroende på om kapaci-
tet att utöva kontroll över de finansiella riskerna finns.109 Av punkt 6.114 
framgår även att ett pris på transaktioner där immateriella tillgångar är 
inblandade ofta står att finna som är förenliga med realistiska alternativ 
för de inblandade parterna. Däremot i situationer när de realistiska alter-
nativen innebär att minimipriset för överlåtaren överstiger maximipriset 
för förvärvaren kan det enligt vägledningen vara nödvändigt att bedöma 
om den faktiska transaktionen ska bortses ifrån enligt vägledningen om 
icke-erkännande enligt avsnitt D2 i kapitel I.

De utvidgade möjligheterna att omkarakterisera transaktioner riske-
rar enligt min mening att skapa ökad dubbelbeskattning och långdragna 
processer för att om möjligt undanröja dessa.

Avslutningsvis i detta avsnitt vill jag återigen även lyfta frågan om den 
nya vägledningen i kapitel I om en substance over form-prövning som 
en del av den grundläggande prövningen av transaktionen baserad på 
de ekonomiskt relevanta karaktärsdragen innebär att OECD delvis läm-
nat armlängdsprincipen bakom sig. Det finns inget uttalat från OECD 

kapitel VI (se mera nedan under avsnitt 3.3.4.3). I en omstrukturering likt den nämnda, 
men där de väsentliga personerna som omhändertar och kontrollerar det köpande bola-
gets affärsverksamhet också erhåller anställning och verkar i detta bolag och transaktio-
nerna enligt punkterna 9.193–9.194 i sig inte ska omkarakteriseras utan en eventuell 
prövning bör istället avse prissättningen på företagna transaktioner, behöver sannolikt 
utvecklas avseende bl.a. kompetenskraven avseende de anställda alternativt omhändertas 
även denna situation av ny vägledning i kapitel VI och exemplet kan utmönstras.
108 Avser funktionsanalysen och kontrollerandet av risker, se avsnitt 3.3.4.1.
109 Se Slutrapporten, Annex to Chapter VI – Examples to illustrate the guidance in 
intangibles, exempel 16 och 17 (punkterna 54–58 och 59–63).
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att det skulle vara fallet. Att OECD i exemplet som redogörs för under 
avsnitt 3.3.4.1 ovan inte valt att lämna vägledning om att prisjustering 
kan aktualiseras avseende de icke existerande eller för låga betalningarna 
för Bs respektive Cs tjänster, utan istället valt att omkarakterisera trans-
aktionen, dvs. As investering och ägande av tillgångar till ett lån som ska 
betinga en riskfri ränta, tyder enligt min mening på att principen kan 
vara i gungning. Det finns enligt min mening en inneboende motsättning 
mellan armlängdsprincipen, som prövar prissättningen på transaktioner 
och justerar priser på varor och tjänster som inte är armlängdsmässiga, 
och den nya substance over form-prövningen som inte erkänner alloke-
ring av kapital till en juridisk person eller skattesubjekt och investeringar 
av detta kapital i situationer när det fysiska utförandet av funktioner eller 
kontrollerandet av risker inte till fullo utförs av denna juridiska person. 
Enligt min mening är en riktig tillämpning av armlängdsprincipen att de 
funktioner som inte utförs av företaget A i exemplet utan av företagen B 
och C ska prissättas, dvs. A ska betala marknadsmässiga ersättningar för 
de värdefulla tjänster som tillhandahålls av företagen B och C till A. Att 
omkarakterisera transaktioner enligt s.k. ekonomiskt relevanta karaktärs-
drag, med vilket det följer skattebeslut som flyttar bolagsskattebaser mel-
lan länder, är en i hög grad godtycklig bedömning jämfört med att på att 
korrekt prissätta de funktioner som ett företag tillhandahålls av ett annat 
närstående företag och/eller pröva om det substansmässigt ”tunna” före-
taget har ett fast driftställe i de länder där de närstående företagen finns.
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4 Omkarakterisering enligt intern 
rätt vid gränsöverskridande 
transaktioner

I detta kapitel görs en jämförelse av möjligheten att omkarakterisera en 
gränsöverskridande transaktion enligt OECD Guidelines och Slutrap-
porten (jämför kapitel 3) med möjligheten till omkvalificering enligt 
intern rätt (jämför kapitel 2) för att besvara frågan om OECDs vägled-
ning går längre än den möjlighet som följer enligt HFDs praxis. OECDs 
Transfer Pricing Guidelines såsom rättskälla i Sverige analyseras för att 
bl.a. klargöra om det föreligger en skillnad i vägledningens auktoritet när 
det är fråga om skatteavtalstillämpning och tillämpning av korrigerings-
regeln. Konstitutionella utgångspunkter i Sverige genomgås i detta sam-
manhang. Innan detta behandlas i kapitlet korrigeringsregeln i 14 kap. 
19 § IL, dvs. tolkningen av armlängdsprincipen enligt intern rätt baserat 
på rättskällorna lag, förarbeten, praxis och doktrin (inklusive OECDs 
Transfer Pricing Guidelines). Korrigeringsregeln analyseras för att senare 
kunna besvara frågan om enbart prisjustering kan aktualiseras eller om 
regeln även möjliggör att den faktiska transaktionen kan omkarakteriseras 
och vad som utgör den rättsliga ramen och avgränsningen för när gräns-
överskridande transaktioner i sådana fall kan omkarakteriseras när kor-
rigeringsregeln tillämpas. I kapitlet analyseras också om OECDs Transfer 
Pricing Guidelines kan utvidga beskattning genom omkarakterisering av 
gränsöverskridande transaktioner i situationen att: a) intern rätt/HFDs 
praxis om verklig innebörd inte tillåter detta, b) intern rätt/praxis om 
verklig innebörd inte ger svar. Slutsatser dras även avseende OECD Gui-
delines och Slutrapportens rättskällevärde vad gäller omkarakterisering av 
transaktioner vid tolkningen av korrigeringsregeln.

Kapitlet disponeras enligt följande. Inledningsvis görs en jämförelse av 
möjligheten att omkarakterisera gränsöverskridande transaktioner enligt 
OECD Guidelines och Slutrapporten med möjligheten till omkvalifi-
cering enligt intern rätt, dvs. HFDs praxis om beskattning på grundval 
av rättshandlingars verkliga innebörd. Efter det behandlas korrigerings-
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regeln. Därefter analyseras OECDs Transfer Pricing Guidelines rätts-
källe värde i Sverige. Efter det analyseras om transaktionen utgör rätts-
fakta när korrigeringsregeln ska tillämpas och om korrigeringsregelns 
kontextuella ram tillåter omkarakterisering eller bara prisjustering när det 
föreligger från oberoende avvikande avtalsvillkor i avtal mellan företag 
i intressegemenskap. I kapitlet analyseras sedan om OECD Guidelines 
och Slutrapporten kan utvidga beskattning genom omkarakterisering av 
gränsöverskridande transaktioner jämfört med vad som är möjligt enligt 
intern rätt, dvs. HFDs praxis om beskattning på grundval av rättshand-
lingars verkliga innebörd, när korrigeringsregeln ska tillämpas. Även vissa 
synpunkter de lege ferenda ges vad gäller armlängdsprincipen i korrige-
ringsregeln och OECDs modellavtal.

4.1 Jämförelse av omkarakterisering enligt OECD 
med omkvalificering enligt intern rätt

I detta avsnitt görs en översiktlig jämförelse av möjligheten att omkarak-
terisera gränsöverskridande transaktioner enligt OECD Guidelines och 
Slutrapporten (se kapitel 3) med möjligheten till omkvalificering enligt 
intern rätt, dvs. slutsatserna från min licentiatavhandling och mina två se-
nare artiklar i SvSkT1 avseende beskattning av rättshandlingar på grund-
val av deras verkliga innebörd (se kapitel 2). Redogörelsen inleds med 
en jämförelse av möjligheten att omkarakterisera en gränsöverskridande 
transaktion enligt OECD Guidelines (som utgjorde gällande vägledning 
fram till och med 22 maj 2016) med samma möjlighet enligt intern rätt. 
Därefter ställs intern rätt mot de nya riktlinjerna avseende möjligheten 
att omkarakterisera baserat på substance over form och icke-erkännande 
av transaktioner i Slutrapporten, som utgör del av OECDs Transfer Pri-
cing Guidelines från 23 maj 2016.

4.1.2  Omkarakterisering enligt OECD Guidelines jämfört med 
omkvalificering enligt intern rätt

Den första undantagssituationen enligt OECD Guidelines uppstår när 
den ekonomiska innebörden av en transaktion avviker från dess form. I 
en sådan situation uppställs en möjlighet enligt OECDs vägledning för 
skattemyndigheten att bortse från parternas rubricering av transaktionen 
och istället omkarakterisera den i enlighet med dess ekonomiska inne-

1 Se Burmeister 2012, Burmeister i SvSkT 2013 s. 679–689 och 2015 s. 458–487.
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börd. I punkt 1.65 återfinns ett exempel på omkarakterisering utifrån 
ekonomisk innebörd som utgår från en investering i ett närstående före-
tag i form av ett räntebärande lån, som enligt OECD inte skulle varit 
strukturerad på det sättet enligt armlängdsmässiga villkor med hänsyn 
till de ekonomiska förutsättningarna för det låntagande företaget. Med 
andra ord, det låntagande bolaget kanske inte är kreditvärdigt och skulle 
därför inte fått teckna ett lån med en oberoende part på samma villkor. I 
detta fall kan det enligt OECD vara lämpligt för skattemyndigheten att 
omkarakterisera investeringen i enlighet med dess ekonomiska innebörd. 
Detta skulle innebära att lånet istället anses utgöra ett tillskott av eget 
kapital enligt punkt 1.65. Denna undantagssituation i OECD Guidelines 
har likheter med kategori 1b. (ekonomiska begrepp som inte finner någon 
bestämning i rättsliga normer) vad gäller omkvalificering enligt intern rätt, 
dvs. när ekonomiska begrepp används i skattelag utan att dessa definieras 
i rättsliga normer får den ekonomiska innebörden (bedömning av ekono-
miska fakta och dess betydelse) särskild betydelse när den gemensamma 
partsviljan ska bestämmas. HFD 2014 ref. 10, Tvingande konvertibel-
målet, utgör ett exempel på ett kategori 1b-avgörande från HFD, dvs. när 
ekonomiska begrepp (ränta eller skuld) återfinns i skattelag (eller rättsreg-
ler som stadgats i praxis) utan att definieras eller på annat sätt bestämmas 
i rättsliga normer.

Vid prövningen enligt intern rätt när det är fråga om denna kategori 
mål behöver omständigheternas ekonomiska innebörd således identifie-
ras. I Tvingande konvertibelmålet prövades om lånet var en skuld och 
HFD konstaterade i fråga om omständigheternas ekonomiska innebörd 
att lånet ekonomiskt sett avvek från vad som normalt utmärker en skuld 
och att detta stöds av redovisningen samt att avdrag för det som beteck-
nades ränta skulle medfört avdrag för en vinstdisposition. Fallet bekräftar 
att den ekonomiska innebörden vid bedömning av verklig innebörd har 
särskild betydelse när fråga är om analys och bedömning av ekonomiska 
begrepp som inte omedelbart bestäms av rättsliga normer utan istället av 
en bedömning av ekonomiska fakta och dess rättsliga betydelse.

I OECD Guidelines första undantagssituation ges vägledning för en 
prövning av ekonomisk substance over form som enligt min bedömning 
går längre än kategori 1b-prövningen enligt intern rätt och väsentligt 
längre än kategori 1a-praxis enligt intern rätt, dvs. att civilrätten är pre-
judiciell när de skatterättsliga föreskrifterna lägger civilrättsliga förhål-
landen och rättshandlingar till grund för de skatterättsliga konsekven-
serna.2 Den ovan nämnda situationen där lämnat lån enligt OECD kan 
omkarakteriseras till tillskott blir exempelvis inte föremål för omkvali-

2 Jämför även med slutsatserna i kapitel 2.5.
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ficering enligt intern rätt.3 Jag uppfattar att det inte spelar någon roll 
om de ekonomiska begreppen de facto definieras i ett lands lagstiftning 
när OECDs första undantagssituation ska tillämpas. För de fall att skuld 
eller ränta definieras enligt lag eller praxis i ett land så kan det alltså ändå 
bli fråga om omkarakterisering till exempelvis tillskott enligt OECDs 
vägledning. När exempelvis ett köp föreligger enligt intern rätt (beaktat 
kategori 1a-praxis) går det inte att utesluta att det kan finnas situatio-
ner när detta köp enligt OECD Guidelines bör bli föremål för omka-
rakterisering. Substansprövningar av ekonomisk innebörd (dvs. om och 
hur ekonomisk innebörd avviker från transaktioners form) till grund för 
rättsliga betydelser av transaktioner enligt OECD Guidelines är förenad 
med stora bedömningssvårigheter då dess utformning är mycket generell 
och omfattar således potentiellt flera situationer än HFDs praxis när en 
civilrättslig bedömning blir avgörande för rättshandlingars rubricering. 
Detta innebär att civilrättsligt korrekt rubricerade rättshandlingar kan 
bli föremål för omkarakterisering enligt OECDs vägledning utifrån fri 
argumentering om ekonomisk innebörd.

Den andra undantagssituationen i OECD Guidelines träffar situationer 
när den ekonomiska innebörden visserligen stämmer överens med dess 
form, men där konstruktionen av transaktionen, sett i sin helhet, avviker 
från vad oberoende parter som handlar på ett kommersiellt rationellt sätt 
skulle avtalat om, och den aktuella strukturen hindrar skattemyndighe-
ten från att bestämma ett lämpligt transaktionspris. Som exempel anges 
en försäljning enligt ett långtidskontrakt, mot en engångsersättning, av 
obegränsat berättigande till framtida immateriella rättigheter som upp-
står genom framtida forskning. Även om man i detta fall kan erkänna 
transaktionen i sig som en överföring av kommersiella tillgångar, skulle 
det enligt punkt 1.65 dock inte vara lämpligt för skattemyndigheten att 
godkänna omständigheterna för transaktionen i dess helhet (och inte 
endast avseende priset) såsom att de skulle vidtagits av oberoende parter. 
I detta fall kan det därför enligt punkt 1.65 vara lämpligt för skattemyn-
digheten att, exempelvis, justera omständigheterna av överenskommel-
sen på ett kommersiellt rationellt sätt så att den istället ska ses som en 
pågående överenskommelse av ett FoU-projekt. Fallet tar således sikte på 
transaktioner som är så pass artskilda från det normala att skattemyndig-
heten är förhindrad att bestämma en korrekt prissättning. I situationen i 
exemplet kan skattemyndigheten enligt OECD Guidelines inte bedöma 
transaktionen, eftersom det inte går att beräkna ett korrekt armlängdspris 

3 Jämför med utgången i RÅ 1990 ref. 34 (Mobil oil). Jag kommer behandla detta fall 
utförligare i kommande avsnitt i detta kapitel.



158

på en framtida rätt till immateriella rättigheter, då dessa rättigheter inte 
har uppstått ännu.

Den andra undantagssituationen i OECD Guidelines kan jämföras 
med kategori 1a från intern rätt, dvs. att civilrätten är prejudiciell när de 
skatterättsliga föreskrifterna lägger civilrättsliga förhållanden och rätts-
handlingar till grund för de skatterättsliga konsekvenserna. När det är 
fråga om att normtillämpningstypen ”civilrättslig kvalificering avgör” 
den verkliga innebörden av rättshandlingar söker HFD alltid att klar-
lägga vad som faktiskt har hänt. Vidare framgår av praxis att HFD, för 
att utröna parternas avsikt, lägger stor vikt vid de faktiska omständig-
heterna. Som en följd av detta får naturligen frågor om bevisbörda och 
beviskrav en avgörande roll vad gäller bedömningen av partsavsikten. 
HFDs samlade praxis avseende denna kategori mål visar vidare på att 
HFD endast omkvalificerat rättshandlingar i ”uppenbara fall” dvs. när 
sakomständigheterna tydligt visat att den verkliga innebörden varit en 
annan än den avtalade.4 Stor restriktivitet bör iakttas beaktat praxis när 
de av parterna valda civilrättsliga rubriceringarna övervägs omkvalificeras 
genom civilrättslig avtalstolkning. I praxis kommenteras och analyseras 
avtalens innehåll utifrån ”gängse avtal” vilket bl.a. tyder på att säregna/
atypiska avtal kan omkvalificeras.

Att en skattskyldig erhållit ersättningar eller förfogat över inkom-
ster (likvida medel) som inte stämmer med valda rubriceringar har haft 
stor betydelse för HFDs bedömning av partsavsikten.5 De skattemäs-
siga motiven eller konsekvenserna av företagna rättshandlingar saknar 
enligt HFD betydelse vid bedömningen av rättshandlingarnas verkliga 
innebörd vid den rättsliga kvalificeringen. Rättshandlingar som saknar 
rättslig effekt ska enligt HFD inte läggas till grund för en sammanta-
gen prövning av rättshandlingarnas ”verkliga innebörd” (t.ex. en ogiltig 
utdelningsfordran). När partsavsikten bedöms överensstämma med den 
valda rubriceringen ska detta följas även när det finns atypiska inslag i 
avtalsvillkoren om rättshandlingarna har rättslig effekt (t.ex. äganderätts-
övergång av tillgång som medför rättsverkningar för inblandade parter 
trots avsaknad av marknadsmässigt pris). Utrymmet för att omtolka en 
serie rättshandlingars formella innebörd är begränsat till situationer där 
avtalen innehåller så pass avvikande villkor att parterna exempelvis aldrig 
skulle ingått avtalen var för sig och att en omrubricering krävs för att man 
överhuvudtaget ska förstå vad som avtalats. Utgångspunkten för HFD är 
att varje bolag/annat rättssubjekt har en egen rättshandlingsförmåga och 

4 Se avsnitt 2.4.1.
5 Se RÅ 1993 ref. 86, RÅ 1998 ref. 19, RÅ 2004 ref. 4, RÅ 2008 ref. 41 och RÅ 2008 
not. 113.
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utgör ett eget skattesubjekt. ”Syner”, baserade enbart på att kontroll och 
inflytande finns, är inte tillåtna för att bedöma rättshandlingars verkliga 
innebörd så länge som dessa rättshandlingar, sett för sig själva, är riktigt 
rubricerade (dvs. att det t.ex. inte finns motstridiga eller märkliga likvid-
flöden som talar emot att rubriceringen skulle vara riktig).6 Centralt för 
fall när fråga är om rättshandlingar (två eller flera) som är nära knutna till 
varandra och beroende av varandra och omkvalificering gjorts är HFDs 
utrönande av partsavsikten vid den civilrättsliga analysen. HFD utgår 
från avtalens konstruktion och parternas syfte och kvalificerar rättshand-
lingarna när de sedda var för sig inte återspeglar partsavsikten. Rättsfallen 
har det gemensamt att ingångna avtal innehållit inslag som är atypiska/
säregna för normala affärsförhållanden, t.ex. att de inte skulle ingåtts obe-
roende av varandra, vilket nödvändiggör att avtalen måste tolkas sam-
mantaget för att klarhet överhuvudtaget ska bringas i vad som avtalats. 
Det är vidare fråga om säregna/atypiska villkor (avtalade rättigheter och 
skyldigheter) i avtalen ställt mot den rubricering som den enskilde valt 
för de enskilda rättshandlingarna.7

En hög grad av avvikelse från det normala krävs med andra ord för 
att omkvalificering ska komma ifråga enligt HFDs praxis. Endast det 
faktum att en struktur hindrar skattemyndigheten från att bestämma ett 
lämpligt transaktionspris i en situation där de skatterättsliga föreskrif-
terna lägger civilrättsliga begrepp till grund för de skatterättsliga kon-
sekvenserna räcker inte till för att omkvalificera en rättshandling (-ar). 
Därutöver krävs att avtalen är uppenbart säregna och kräver omkvalifi-
cering för att förstås. Vägledningen i OECDs andra undantagssituation 
att omkarakterisering kan göras när villkor avviker från vad oberoende 
parter som handlar på ett kommersiellt rationellt sätt skulle avtalat om, 
uppställer enligt min bedömning inte de beviskrav som HFD gör i sin 
praxis. Bedömningen av rättshandlingars verkliga innebörd enligt praxis 
har inte heller sin utgångspunkt i ett rekvisit om att rättshandlingen ska 
vara kommersiellt rationell eller affärsmässig. Det bör samtidigt sägas att 
det exempel som beskrivs i OECDs vägledning om en försäljning enligt 
ett långtidskontrakt, för ett engångsbelopp vid avtalstidpunkten, av obe-
gränsat berättigande till framtida immateriella rättigheter som uppstår 
genom framtida forskning enligt min mening torde vara säregen och kan 
kräva omkvalificering för att förstås. Exemplet saknar omständigheter av 

6 Se RÅ 1989 ref. 62 I–II, RÅ 1990 ref. 101 I och II, RÅ 1990 ref. 115, RÅ 1994 ref. 56, 
RÅ 2004 ref. 27, RÅ 2008 ref. 52 I, RÅ 2008 not. 169 och RÅ 2010 ref. 51, HFD 2012 
not. 28, HFD 2014 ref. 54.
7 Se RÅ 1973 Fi 344, RÅ 1982 Aa 72, RÅ 1984 1:39, RÅ 1987 ref. 78, RÅ 1989 ref. 
127, RÅ 1990 ref. 73, RÅ 1990 not. 329 och RÅ 1991 ref. 98, HFD 2012 not. 74.
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vikt för att kunna göra en bedömning avseende värdet av resultatet från 
den framtida FoU-verksamheten etc. Efter inhämtande av mera sakom-
ständigheter i ett dylikt fall är det enligt min mening t.ex. tänkbart att en 
civilrättslig analys ger vid handen att rättshandlingen istället ska ses som 
en överenskommelse av FoU på kontraktsutvecklingsbasis där betalning-
en bör ses som ett förskott, men där det sammantagna priset av FoUn 
inte är bestämd vid avtalets ingående, utan bestäms exempelvis beroende 
på den framtida forskningens omfattning etc.

4.1.3  Omkarakterisering enligt Slutrapporten jämfört med 
omkvalificering enligt intern rätt

De förändringar som gjorts inom ramen för BEPS-projektet som gäller 
från 23 maj 2016 utvidgar möjligheten till omkarakterisering av transak-
tioner ytterligare jämfört vägledningen i OECD Guidelines8 och därmed 
har skillnaden ökat i förhållande till när omkvalificering av rättshand-
lingar enligt intern rätt är möjlig.

Min genomgång under avsnitt 3.3.4.1 har visat att det numera finns 
riktlinjer från OECD i nya kapitel I om att noggrant klargöra den fak-
tiskt mellan närstående parter företagna transaktionen, dvs. the accurate 
deliniation of the actual transaction som kräver att en analys görs av de 
ekonomiskt relevanta karaktärsdragen, som kan medföra att omkarakteri-
sering aktualiseras baserat utifrån synsätt om substance over form. Enligt 
min bedömning förändras i normala fall inte Best practice avseende 
internprissättning i grunden genom de nya riktlinjerna. Det är fortfa-
rande samma metodik som ska tillämpas i grunden när prissättningen av 
den faktiska transaktionen ska prövas.9 I vissa situationer kommer emel-
lertid OECDs nya vägledning i de grundläggande avsnitten i kapitel I 
avseende omkarakterisering baserat på substance over form, utifrån eko-
nomiskt relevanta karaktärsdrag, vidga analysen av att omkarakterisering 
av transaktioner enbart ska aktualiseras i undantagsfall till att bli en del 
av de grundläggande internprissättningsanalyserna.

Vägledningen om substance over form i nya kapitel I i Slutrapporten 
ger möjligheter att omkarakterisera transaktioner som enligt min bedöm-
ning sträcker sig längre än kategori 1b-prövingen enligt intern rätt10 och 
väsentligt längre än kategori 1a-praxis enligt intern rätt, dvs. att civilrät-
ten är prejudiciell när de skatterättsliga föreskrifterna lägger civilrättsliga 
förhållanden och rättshandlingar till grund för de skatterättsliga konse-

8 Se avsnitt 3.4.
9 Se avsnitt 3.1.1–3.1.4.
10 Se avsnitt 2.4.2.
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kvenserna.11 Se vidare slutsatserna i avsnitt 4.1.2 ovan. När substance over 
form-prövningen ska göras enligt OECDs nya vägledning har det ingen 
betydelse om de ekonomiska begreppen de facto finner en direkt bestäm-
ning i rättsliga normer i ett lands lagstiftning. Exemplet som analyseras 
i avsnitt 3.3.4.1 och som är hämtat från den nya vägledningen tydliggör 
detta.12 För att komma till slutsatsen att A, som civilrättsligt sett förvärvat 
och äger tillgångarna, enbart är berättigad till en riskfri avkastning för 
tillhandahållande av finansieringen, genom en analys av de ekonomiskt 
relevanta karaktärsdragen, görs en omkarakterisering av transaktionen, 
trots att A bevisligen haft kapital som använts för att köpa tillgångarna 
och att rättshandlingen köp ofta är definierad i nationell rätt. Det som 
riktlinjerna innebär är att transaktionen omkarakteriseras från att A äger 
tillgångarna (och ska erhålla armlängdsmässig avkastning) till att A läm-
nat lån och ska erhålla riskfri avkastning. Det är således inte fråga om 
att utgå från den av parterna faktiskt företagna transaktionen (As köp av 
tillgångar som hyrts ut till externa parter), dvs. kategori 1a-praxis enligt 
intern rätt (dvs. att civilrätten är prejudiciell när de skatterättsliga före-
skrifterna lägger civilrättsliga förhållanden och rättshandlingar till grund 
för de skatterättsliga konsekvenserna) och företa en eventuell prisjuste-
ring (inklusive att de närstående företagen B och C i exemplet ska erhålla 
armlängdsmässig ersättning för de tjänster som tillhandahålls företaget 
A) för att erhålla ett armlängdsmässigt resultat, baserad på gjord analys, 
utan transaktionen blir föremål för en omkarakterisering utifrån en ana-
lys av de ekonomiskt relevanta karaktärsdragen, där analysen av vem som 
kontrollerar risk spelar en avgörande betydelse.

En substance over form-prövning, baserad på fria argument om eko-
nomiskt relevanta karaktärsdrag öppnar upp för en mängd fria syner som 
varierar från person till person baserat på erfarenhet, men även fördomar. 
Tillämpningen av denna nya omkarakterisering baserad på substance 
over form, numera som en allmän del av internprissättningsanalysen och 
inte enbart i undantagsfall,13 riskerar därför att inte bli likformig och 
skapar stor risk för dubbelbeskattning. Detta kan jämföras med den långt 
mer rättssäkra ordning som följer av svensk intern rätt, dvs. att civilrät-
ten är prejudiciell när de skatterättsliga föreskrifterna lägger civilrättsliga 
förhållanden och rättshandlingar till grund för de skatterättsliga konse-
kvenserna.

11 Se redogörelserna av HFDs praxis i detta avseende i avsnitt 2.4.1.
12 Exemplet är hämtat från punkterna 1.85 och 1.103 i Slutrapporten (se bilaga 4 och 
bilaga 5 i denna framställning där punkterna återfinns citerade).
13 Jämför punkt 1.65 i OECD Guidelines (situation I) där dylika genomsyner baserade 
på ekonomisk innebörd enbart skulle aktualiseras i undantagsfall.
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När den grundläggande prövningen av en transaktions ekonomiska 
substans har gjorts enligt OECDs nya riktlinjer i Slutrapporten kan i 
vissa situationer icke-erkännande av transaktioner aktualiseras i undan-
tagsfall enligt vägledningen i avsnitt D.2., Recognition of the accurately 
delineated transaction. Denna vägledning avseende icke-erkännande av 
transaktioner har således redan föregåtts av en substance over form-
prövning. Vägledningen avseende icke-erkännande (se Slutrapporten 
punkt 1.119–1.125 i nya kapitel I, D2) av parternas faktiskt avtalade 
transaktion bygger på den andra undantagssituationen enligt punkt 1.65 
i OECD Guidelines, dvs. situationer där oberoende företag inte skulle 
konstruerat transaktionen på det sätt som gjorts och ersättning inte kan 
bestämmas, dvs. transaktionen avviker från ett kommersiellt rationellt 
sätt som oberoende skulle avtalat om och det inte går att bestämma ett 
lämpligt pris. I Slutrapporten återfinns således även fortsättningsvis väg-
ledning för när omkarakterisering eller icke-erkännande av transaktioner 
undantagsvis ska kunna ske.

Den faktiskt klarlagda transaktionen kan enligt denna nygamla väg-
ledning14 i Slutrapporten bortses ifrån eller om lämpligt ersättas av en 
alternativ transaktion:

– När transaktionen skiljer sig mot vad oberoende företag som agerar 
på ett kommersiellt rationellt sätt hade kommit överens om i en 
jämförbar situation och detta även medför att bestämmandet av ett 
acceptabelt pris för respektive närstående företag på transaktionen 
förhindras, och där hänsyn tas till respektive närstående företags per-
spektiv och andra realistiska tillgängliga alternativ vid tidpunkten 
för transaktionen, kan en kommersiellt icke-rationell transaktion 
bortses ifrån eller om lämpligt ersättas av en alternativ transaktion 
enligt vägledningen.

– Vid bedömningen av kommersiellt rationellt agerande ska hänsyn 
enligt OECDs vägledning även tas till om arrangemanget/transak-
tionerna medför ekonomisk förlust innan skatteinbesparingen som 
följer av arrangemanget.

Det sistnämnda, dvs. att det vid bedömningen av om kommersiellt ratio-
nellt agerande föreligger ska tas hänsyn till om arrangemanget/transak-
tionerna medför ekonomisk förlust innan skatteinbesparingen som följer av 
arrangemanget, är ny vägledning som inte återfanns i andra undantags-
situationen från p. 1.65 (OECD Guidelines).

14 ”Nygamla” då den har klara likheter med den andra undantagssituationen i p. 1.65 
OECD Guidelines.
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Undantagssituationen kan jämföras med kategori 1a från intern rätt, 
dvs. att civilrätten är prejudiciell när de skatterättsliga föreskrifterna läg-
ger civilrättsliga förhållanden och rättshandlingar till grund för de skat-
terättsliga konsekvenserna.15

När det är fråga om att normtillämpningstypen ”civilrättslig klassifi-
cering avgör” den verkliga innebörden av rättshandlingar söker HFD, 
som redan nämnts i ovan avsnitt, alltid att klarlägga vad som faktiskt 
har hänt. Vidare framgår av praxis att HFD, för att utröna parternas 
avsikt, lägger stor vikt vid de faktiska omständigheterna. Som en följd 
av detta får naturligen frågor om bevisbörda och beviskrav en avgörande 
roll vad gäller bedömningen av partsavsikten. HFDs samlade praxis avse-
ende denna kategori mål visar vidare på att HFD endast omklassificerat 
rättshandlingar i ”uppenbara fall” dvs. när sakomständigheterna tydligt 
visat att den verkliga innebörden varit en annan än den avtalade.16 Stor 
restriktivitet bör iakttas beaktat praxis när de av parterna valda formella 
civilrättsliga rubriceringarna övervägs omkvalificeras genom civilrättslig 
avtalstolkning. I praxis kommenteras och analyseras avtalens innehåll 
utifrån ”gängse avtal” vilket bl.a. tyder på att säregna/atypiska avtal kan 
omkvalificeras. En hög grad av avvikelse från det normala krävs med 
andra ord för att omkvalificering ska komma ifråga.

Endast det faktum att en struktur skiljer sig mot vad oberoende företag 
som agerar på ett kommersiellt rationellt sätt hade kommit överens om i en 
jämförbar situation, att bestämmandet av ett acceptabelt pris för respektive 
närstående företag på transaktionen förhindras och om arrangemanget/trans-
aktionerna medför ekonomisk förlust innan skatteinbesparingen i en situa-
tion där de skatterättsliga föreskrifterna lägger civilrättsliga begrepp till 
grund för de skatterättsliga konsekvenserna, är inte en tillräcklig grund 
för att omkvalificera en rättshandling (-ar) enligt intern rätt. För detta 
krävs därutöver att avtalen är uppenbart säregna och kräver omkvalifice-
ring för att förstås. Vägledningen från OECD i denna undantagssitua-
tion om icke-erkännande av transaktioner när villkor avviker från vad 
oberoende parter som handlar på ett kommersiellt rationellt sätt skulle 
avtalat om, uppställer enligt min bedömning inte samma beviskrav som 
HFD gör i sin praxis. Bedömningen av rättshandlingars verkliga inne-
börd enligt praxis har dessutom inte sin utgångspunkt i ett rekvisit om 
rättshandlingen är kommersiellt rationell eller affärsmässig och om trans-
aktionerna medför ekonomisk förlust innan skatteinbesparingen.

15 Vilket även kan göras för den andra undantagssituationen i OECD Guidelines, se 
avsnitt 4.1.2 ovan.
16 Se avsnitt 2.4.1.
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Att omkvalificering kan aktualiseras enligt HFDs praxis när fråga är 
om rättshandlingar som är nära knutna och beroende av varandra har sin 
förklaring i att de av parterna rubricerade enskilda rättshandlingarna 
många gånger aldrig varit avsedda att leda till de rättsverkningar som 
åsatt rubricering normalt medför. Ett annat sätt att uttrycka saken är 
att anledningen till att rättshandlingarna har varit tvungna att ingås vid 
samma tidpunkt i dylika situationer har sin förklaring att parternas inte 
varit beredda att utge och/eller bära de normala rättigheter och skyldig-
heter som följer av de enskilda rättshandlingarnas rubricering.17 Det 
sagda förklarar enligt min bedömning varför nära knutna och beroende 
rättshandlingar i större omfattning kan och har omkvalificerats i praxis, 
dvs. setts som uppenbart atypiska/säregna för normala affärsförhållanden 
(dvs. de skulle inte ingåtts oberoende av varandra) vilket nödvändiggör 
att avtalen måste tolkas sammantaget för att klarhet överhuvudtaget ska 
bringas i vad som avtalats. Att omkvalificera rättshandlingar enligt HFDs 
praxis i situationer när de av parterna rubricerade enskilda rättshandling-
arna aldrig varit avsedda att leda till de rättsverkningar som de normalt 
leder till är en civilrättslig prövning av dessa och inskränker sig till ett 
fåtal situationer jämfört med OECDs vägledning om en substance over 
form-prövning baserad på fria argument om ekonomiskt relevanta karak-
tärsdrag och kontroll.

Av analysen kan det konstateras att Slutrapportens nya vägledning för 
när omkarakterisering av transaktioner kan göras går väsentligt längre än 
HFDs praxis avseende möjligheten att omkvalificera rättshandlingar på 
grundval av deras verkliga innebörd.

4.2 Armlängdsprincipen i svensk intern rätt, 
korrigeringsregeln

4.2.1 Inledning
Som framgått tidigare i denna studie är det i internationella samman-
hang mest förespråkade sättet att upprätthålla en godtagbar standard vid 
affärer inom en företagsgrupp den s.k. armlängdsprincipen. Den utgår 
från att varje företag inom en intressegemenskap ska behandlas som om 
det vore fristående, på armlängds avstånd, från de andra företagen vid 
en bedömning av gränsöverskridande transaktioner som äger rum inom 
gemenskapen.18

17 Se avsnitt 2.5.1.
18 Se även avsnitt 3.1.
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Bland OECDs medlemsländer råder enighet om att armlängdsprinci-
pen ger det teoretiskt bästa resultatet eftersom den söker upprätthålla en 
standard som nära ansluter till marknadsmässiga förhållanden. Har före-
tagen i sina interna transaktioner använt en prissättning som avviker från 
denna norm kan åsatta priser ifrågasättas och justeras. Detta gäller även 
om de berörda företagen har bundit sig genom avtal för ett visst pris och 
även om det inte funnits någon avsikt att minimera eller undvika skatt, 
dvs. det kan således vara fråga om justeringar till både nackdel och fördel 
skattemässigt för MNEs.

Tillämpningen av armlängdsprincipen utgår normalt från en jämförel-
se av villkoren vid transaktioner mellan närstående parter med villkoren 
vid transaktioner mellan oberoende parter. För att en sådan jämförelse 
ska vara meningsfull måste transaktionerna vara jämförbara. För svenskt 
vidkommande ger 14 kap. 19 § IL, dvs. korrigeringsregeln, uttryck för 
armlängdsprincipen. Principen återfinns även i ingångna skatteavtal.19 
OECDs Transfer Pricing Guidelines är skrivna för att ge vägledning för 
tolkningen av artikel 9 i OECDs modellavtal och i avsnitt 4.3 nedan 
klargörs att det föreligger en skillnad vad gäller OECDs Transfer Pricing 
Guidelines rättsliga auktoritet vid tillämpningen av intern rätt i Sverige, 
dvs. när det är korrigeringsregeln som prövas, och när det är fråga om 
tolkning av skatteavtal.

Armlängdsprincipen och korrigeringsregeln har varit föremål för tidi-
gare forskning i Sverige. Arvidsson och Aldén framför att syftet med 
korrigeringsregeln inte är att hindra gränsöverskridande transaktioner 
utan att endast säkerställa det svenska beskattningsanspråket.20 Lodin 
uttalade 1973 i anslutning till undersökningen av den amerikanska kor-
rigeringsregeln att en inkomstjustering enligt bestämmelsen inte ändrar 
själva transaktionen som sådan.21 Wiman menar bland annat att praxis 
ger vid handen att motprestationer (kvittningsinvändningar) accepteras 
vid prövningen av prissättningen enligt korrigeringsregeln och frågar sig i 
vilken utsträckning avvikelser från armlängdsvillkor på andra grunder ska 
tillåtas (exempelvis vid marknadsintroduktion).22 Arvidsson konstaterar 
att svensk rätt inte medger någon skälighetsprövning av transaktioner 
i sin analys av s.k. brevlådeföretag. Eftersom s.k. omfakturering inte är 
en skenrättshandling kan rättshandlingen inte frånkännas rättslig verkan. 
Den adekvata metoden enligt Arvidsson för att bedöma omfakturerings-
fall är att använda korrigeringsregeln och att detta fastslagits i RÅ 1980 

19 Se avsnitt 3.1.
20 Se Arvidsson 1990 s. 76, Aldén 1998 s. 110.
21 Se Lodin 1973 s. 184.
22 Se Wiman 1987 s. 82 ff.
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Aa 114 och RÅ 1979 Aa 121.23 Gäverth menar att den nuvarande lydel-
sen i korrigeringsregeln beaktat RÅ 1990 ref. 34 inte är tillämplig enbart 
mot det förhållandet att ett bolag är underkapitaliserat.24 Några tidigare 
gjorda undersökningsarbeten gällande OECDs Transfer Pricing Guide-
lines vägledning avseende omkarakterisering av transaktioner och dessas 
rättskällevärde när korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL ska tillämpas har 
jag inte kunnat finna.

I 14 kap. 19 § IL anges att ”[o]m resultatet av en näringsverksamhet 
blir lägre till följd av att villkor avtalats som avviker från vad som skulle 
ha avtalats mellan sinsemellan oberoende näringsidkare, ska resultatet 
beräknas till det belopp som det skulle ha uppgått till om sådana villkor 
inte funnits. Detta gäller dock bara om

1. den som på grund av avtalsvillkoren får ett högre resultat inte ska 
beskattas för detta i Sverige enligt bestämmelserna i denna lag eller 
på grund av ett skatteavtal,

2. det finns sannolika skäl att anta att det finns en ekonomisk intres-
segemenskap mellan parterna och

3. det inte av omständigheterna framgår att villkoren kommit till av 
andra skäl än ekonomisk intressegemenskap.”

Enligt 14 kap. 20 § IL framgår att ekonomisk intressegemenskap som 
avses i 19 § anses föreligga om en näringsidkare, direkt eller indirekt, 
deltar i ledningen eller övervakningen av en annan näringsidkares företag 
eller äger del i detta företags kapital, eller samma personer, direkt eller 
indirekt, deltar i ledningen eller övervakningen av de båda företagen eller 
äger del i dessa företags kapital.

En bestämmelse i skattelagstiftningen om oriktig prissättning mellan 
företag i ekonomisk intressegemenskap har funnits sedan kommunal-
skattelagens tillkomst 1928.25

Vad gäller korrigeringsregelns tillkomst, tiden innan KL, 1928 års lagstift-
ning, 1965 års lagändring och 1982 års lagändring återfinns en utförlig 
redogörelse i Arvidsson 1990, kapitel 4. Vad gäller tiden innan KL klargör 
han att korrigeringsregeln i KL hade sitt ursprung i ett av Otto V. Lan-
dén lämnat förslag gällande vissa frågor om internationell beskattning (ett 
uppdrag som han fick av 1916 års riksdag) vars uppgift var att skydda det 
svenska beskattningsunderlaget mot inkomstöverföringar till utlandet via 

23 Se Arvidsson 1990 s. 221 ff. och 413 f.
24 Se Gäverth 1998 s. 49 och 51.
25 SFS 1928:370.
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felaktig internprissättning på interna transaktioner.26 Landéns förslag ledde 
till lagstiftning 1918 och blev tillämplig även på nationella transaktioner. 
Regeln utsattes för kritik och upphävdes redan året därefter. Vad gällde en 
skyddsregel vid internationella transaktioner fanns dock enighet om beho-
vet. I samband med KLs tillkomst 1928 formaliserades armlängdsprincipen 
som norm. För att överkomma den kritik som framkom avseende 1918 
års bestämmelse infördes en korrigeringsregel för internationella transak-
tioner och en annan för nationella transaktioner. Reglerna var olika utfor-
made. I fråga om vinstöverföringar inom landet skulle det företag som gyn-
nats genom de inte marknadsmässiga avtalsvillkoren beskatta skälig del av 
vinsten i den förfördelade kommunen. Regeln för inhemska transaktioner 
grundade sig på dels ett av Kammarrätten 1919 avgivet yttrande,27 dels vissa 
av Anders Örne 1921 avgivna principer för beskattning av integrerade före-
tag.28 Örne kunde inte tänka sig en resultatutjämning mellan närstående 
företag genom fri internprissättning då detta kunde leda till missbruk. Vad 
gällde vinstöverföringar till utlandet medförde korrigeringsregeln att juste-
ringen skulle göras hos det missgynnade svenska företaget såsom även var 
fallet i 1918 års regel. Det stadgades att överförd vinst skulle vara avsevärd 
och uppenbarligen en följd av de felaktiga avtalsvillkoren. Därefter har kor-
rigeringsregeln genomgått två revideringar vilket klargörs nedan.

I 43 § KL återfanns lydelsen ”…försålt varor till högre pris än de i all-
mänhet gällande…”. I anvisningspunkten till paragrafen stadgades att 
vissa bestämmelser meddelas för de fall gränsöverskridande överflyttning 
av vinst ägt rum. Sedan dess har den ändrats materiellt vid två tillfällen, 
1965 och 1983.29 Korrigeringsregeln har även flyttats till 14 kap. 19 och 
20 §§ IL utan materiell ändring.

Ändringen 1965 hade till syfte att regelns utformning skulle harmo-
niera bättre med motsvarande bestämmelser i skatteavtal.30 I 1965 års 

26 V.P.M. angående utlänningars beskattning. Avgiven den 31 januari 1917 av O. V. 
Landén.
27 Utlåtande över 1917 års kommunalskatteförslag avgivna av Kammarrätten och Kungl. 
Maj:ts befallningshavande. Stockholm 1919.
28 P.M. rörande utredningen av moder- och dotterföretags beskattning, Avgiven den 
5 december 1921.
29 SFS 1965:573 och SFS 1983:123. Se även Arvidsson 1990 avsnitt 4.2–4.4. 1965 års 
revidering grundande sig på två utredningar, dels SOU 1962:59. Internationella skatte-
frågor. Betänkande av dubbelbeskattningssakkunniga, dels SOU 1964:29. Koncern bidrag 
m m. Betänkande av skatteutredningen angående ackumulerad inkomst m m. 1982 års 
lagändring initierades av en av BRÅ utarbetad rapport (BRÅ PM 1980:3. Utlandsbeskatt-
ning I).
30 I 1928 års korrigeringsregel stadgades att den svenska näringsidkarens inkomst måste 
ha blivit avsevärt lägre än den eljest skulle ha blivit och att detta uppenbarligen varit en 
följd av prissättningen. Syftet var att regeln inte skulle kunna tillämpas i annat fall än vid 
betydande inkomstöverföring. Det var dessa lokutioner som togs bort i samband med 
1965 års lagstiftning för att bringa bättre överenstämmelse med skatteavtalen.
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lagstiftning återfanns den nya lydelsen av korrigeringsregeln i 43 § 1 
mom. KL, ”…försålt varor till lägre pris eller av honom köpt varor till 
högre pris än de i allmänhet gällande eller i övrigt med honom avtalat 
ekonomiska villkor som avvika från vad som skulle hava avtalats mellan 
två av varandra oberoende näringsidkare…”. I anvisningarna sades att 
”[v]id bedömningen av prissättning vid affärer…”. Kravet på att vinst-
överföringen skulle vara avsevärd och att överföringen av vinst uppen-
barligen skulle vara en följd av felaktiga avtalsvillkor togs som tidigare 
nämnts bort i syfte att bättre anpassa regeln till de armlängdsregler som 
normalt förekommer i skatteavtalen. 1982 års ändring innebar i huvud-
sak en sänkning av beviskravet för Skatteverket avseende ekonomisk 
intressegemenskap med motivuttalanden att det ska räcka att man från 
det allmännas sida gör sannolikt att intressegemenskap föreligger.31 Att 
”försålt varor” togs bort ur lagregeln undanröjde enligt min mening den 
eventuella oklarhet som fanns om regeln omfattade alla transaktioner.

4.2.2 Rättsfakta och rättsföljd
Arvidsson klargör att korrigeringsregeln i princip innehåller fyra rekvisit.32

1. Rekvisitet rättssubjekt. Det ska vara fråga om ett avtalsförhållande 
mellan en i Sverige skattskyldig näringsidkare och någon som till-
förts inkomst på grund av avtalsvillkoren och som inte är skattskyl-
dig för den här i riket.

2. Rekvisitet intressegemenskap. Avtalsvillkoren skall på sannolika skäl 
kunna antas grunda sig på en ekonomisk intressegemenskap och 
inte ha tillkommit av andra skäl.

3. Rekvisitet prisavvikelse. Inkomstöverföringen skall ha skett genom 
att avtalsvillkoren avviker från vad som skulle ha avtalats mellan 
sins emellan oberoende näringsidkare.

4. Rekvisitet inkomsteffekt. Som en följd av denna prisavvikelse skall 
den svenska näringsidkarens inkomst ha blivit lägre.

Vid ett studium av vilka rättsfakta som uppställs i korrigeringsregeln i det 
avseende som är särskilt intressant för min undersökning framkommer 
följande (rättsfakta i lagregeln är kursiverade och understrukna):

”Om resultatet av en näringsverksamhet blir lägre till följd av att villkor avta-
lats som avviker från vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende 

31 Se prop. 1982/83:73, SkU 18.
32 Se Arvidsson 1990 s. 121 ff.
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näringsidkare, ska resultatet beräknas till det belopp som det skulle ha upp-
gått till om sådana villkor inte funnits…”

När dessa rättsfakta är för handen vid prövningen (inklusive övriga som 
uppställs i regeln) kan följande rättsföljd utläsas av regeln (rättsföljd i 
lagregeln kursiverad och understruken)

”Om resultatet av en näringsverksamhet blir lägre till följd av att villkor 
avtalats som avviker från vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan obe-
roende näringsidkare, ska resultatet beräknas till det belopp som det skulle ha 
uppgått till om sådana villkor inte funnits…”

Regeln har utformats som en prisjusteringsregel där korrigering av resul-
tatet av näringsverksamheten kan aktualiseras om avtalsvillkoren för en 
transaktion mellan närstående avviker från vad oberoende parter avtalar 
för ett motsvarande mellanhavande. Resultatjusteringen om avvikande 
avtalsvillkor för transaktionen mellan närstående föreligger jämfört med 
oberoende parters motsvarande transaktion utgår från den prissättning 
som råder för sistnämnda mellanhavande. Rättsfakta som uppställs är 
således bl.a. om avvikande avtalsvillkor föreligger för transaktioner mellan 
närstående jämfört med vad oberoende ingår för motsvarande transaktio-
ner och om resultatet blivit lägre till följd av detta. När en prövning enligt 
regeln ska göras måste således bevisfakta avseende transaktionen  (-er) 
inhämtas och analyseras avseende om villkoren för transaktionen avviker 
från vad oberoende hade avtalat för motsvarande transaktion (-er) och 
om resultatet som en följd av detta blivit lägre. Rättsföljden om avvikan-
de villkor föreligger för den närstående transaktionen jämfört med den 
mellan oberoende parter och resultatet till följd av detta blivit lägre är att 
det skattepliktiga resultatet för näringsverksamheten ska beräknas till det 
belopp det uppgått till om det avvikande avtalsvillkoret för transaktionen 
inte funnits.

4.2.3  Uttalanden i förarbeten om transaktionen som ska prövas
Korrigeringsregeln är i förarbetena beskriven som en felprisregel som ska 
bli tillämplig på inkomstöverföringar vid internationella transaktioner 
vilket kommer utvecklas nedan. Uppställda rättsfakta i regeln kräver att 
prövningen utgår från transaktionen, dvs. avtalsvillkoren för den överlåt-
na eller upplåtna varan eller tjänsten, när avvikande avtalsvillkor under-
söks jämfört med de som oberoende parter skulle ingått. Lagrummet är 
inte avgränsat till några särskilda transaktioner utan omsluter allt i trans-
aktionsväg. Att s.k. kompensationsinvändningar godtagits i praxis förkla-
ras av att regeln tar sikte på om resultatet för hela näringsverksamheten 
blivit lägre. Detta utgör grunden för att kompensationsinvändningar kan 
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göras för att visa att resultatet totalt sett inte blivit lägre, men det är fort-
farande transaktionen (-erna) som måste prövas mot regeln.33

Korrigeringsregeln är såldes en specifik felprisregel som ska förhin-
dra inkomstöverföringar från inkomst av näringsverksamhet genom att 
företa gränsöverskridande transaktioner med avvikande avtalsvillkor som 
ger ett felpris. Regeln är införd och verkar således som en specialregel på 
inkomstöverföringar vid internationella transaktioner och är tillämplig 
inom inkomstslaget näringsverksamhet.

En tillämpning av korrigeringsregeln handlar om att justera för avvi-
kande avtalsvillkor för den mellan närstående företag företagna transak-
tionen jämfört med vad oberoende hade ingått för motsvarande transak-
tion och basera den skattepliktiga resultatberäkningen i inkomstslaget 
näringsverksamhet för transaktionen på att det avvikande avtalsvillkoret 
inte funnits. Av förarbetena till korrigeringsregeln34 framgår inte annat 
än att prövningen av om avvikande avtalsvillkor föreligger jämfört med 
oberoende sådana bör utgå från transaktionen mellan parterna i intresse-
gemenskapen. I prop. 1965:126 talas det t.ex. om prissättningen på 
”affärer”, ”varor”, ”tjänsteprestationer”, ”skulder”, ”fordringar”.35 En 
jämförelse kan även göras med förslaget till lydelse i 43 § 1 mom. KL: 
”Föreligger intressegemenskap mellan näringsidkare och har vid affärer 
dem emellan beträffande varor, tjänsteprestationer eller annat [min kursive-
ring] avtalats priser eller andra villkor, vilka avvika från dem som skulle 
avtalats mellan två av varandra oberoende företag (normala villkor), skola 
avtalade villkor gälla vid inkomstberäkningen,…”. I den vid tiden gäl-
lande lydelsen stadgades ”…försålt varor till lägre pris eller av honom 
köpt varor till högre pris…”.36 Någon vägledning avseende möjligheten 
att omkarakterisera en transaktion (-er) finns inte i motivuttalandena. I 
denna del är förarbetena tysta.

Korrigeringsregeln fick som nämnts sitt nuvarande materiella inne-
håll 1982 och i prop. 1982/83:73 talas om ”utlandstransaktioner” och 
”transaktioner”.37 Ändringarna trädde ikraft från och med beskattnings-
året 1983. Att ”…försålt varor…” borttogs ur lagstiftningen kommente-

33 Detta kan jämföras med uttagsbeskattningsreglerna i 22 kap. IL där en kvittning mot-
svarande kompensationsinvändningar enligt korrigeringsregeln sannolikt inte är möjlig 
då det i reglerna stadgas att uttag av en tillgång eller tjänst ska behandlas som om den 
avyttrats mot en ersättning som motsvarar marknadsvärdet (jämför 22 kap. 7 § IL).
34 Se prop. 1965:126, bet. 1965:BevU43, SFS 1965:573 och prop. 1982/83:73, bet. 
1982/83:SkU18, SFS 1983:123.
35 Se bl.a. s. 34 ff.
36 Se s. 83 i nämnda proposition.
37 Korrigeringsregeln har sedan flyttats till 14 kap. 19 och 20 §§ IL utan avsedd materiell 
ändring (se prop. 1999/2000:2, del 2, s. 188).
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ras inte särskilt i motiven, men det uttalas allmänt att förutom uppmjuk-
ningen av det allmännas beviskrav, är de införda ändringarna av redak-
tionell art och avser inte att ändra bestämmelserna i sak.38 För de fall det 
tidigare fanns oklarhet avseende exempelvis om upplåtelser av exempel-
vis immateriella tillgångar omfattades av regeln bedömer jag som tidi-
gare redan nämnts att borttagandet av specificeringen av ”varor” vidgade 
regeln till att omfatta i princip alla transaktioner. I prop. 1999/2000:2 
s. 188 där kompensationsinvändningar enligt regeln kommenteras utta-
las att ”[d]enna princip innebär att ett för lågt pris vid en transaktion 
kompenseras av ett för högt pris på en vid en annan transaktion”. Det bör 
även nämnas att i SOU 2005:99 s. 202 sägs att ”…utgör en specialutfor-
mad regel för internationella transaktioner”.

4.2.4 Praxis
Det finns en del vägledande praxis från HFD vad gäller tillämpningen 
av korrigeringsregeln. Se exempelvis RÅ 1984 ref. 1:16 (Edet-målet, om 
räntefritt lån till utländskt dotterbolag i Nederländerna), RÅ 1990 ref. 34 
(Mobil oil, om underkapitalisering), RÅ 1991 ref. 107 (Shell-målet, fråga 
om höga kostnader för råolja och kompensationsinvändningar m.m.). 
Frågor om olika stöd som getts till dotterbolag utgör omkostnader i 
moderbolagets rörelse/marknadsföringsbidrag har varit föremål för pröv-
ning i flertalet fall (se RÅ 1943 ref. 50 – Arafart, RÅ 1967 not. 1659, RÅ 
1976 not. 823, RÅ 1980 not. 114, RÅ 1981 Aa 81 – Pågen-målet, RÅ 
1986 not. 250 – Astra-målet, RÅ 1994 ref. 85 – Eka Nobel,39 RÅ 1994 
not. 697 och RÅ 1995 not. 384–388 – Lindab m.fl.). Det finns även 
avgöranden om prissättningar har ansetts kompenserade av andra trans-
aktioner etc. (se RÅ 1979 ref. 1:40,40 RÅ 1980 ref. 1:59 – LM Ericsson-

38 Se s. 12 i propositionen.
39 ”Enligt den rättspraxis som anknyter till nämnda bestämmelser krävs för avdragsrätt 
att omkostnaderna har gett eller kan förväntas ge intäkter i den förvärvskälla till vilken 
omkostnaderna hänförts av det skattesubjekt som haft dem, att avdragsrätt inte kräver att 
de under ett år nedlagda omkostnaderna har gett upphov till intäkter under samma år för 
den som haft omkostnaderna samt att rätt till avdrag kan föreligga även om omkostna-
derna bestått i t.ex. bidrag till ett annat rättssubjekt (se RÅ 1943 ref. 50, RÅ 1967 not. Fi 
1659, RÅ 1975 Aa 823, RÅ 1981 Aa 81 och RÅ 1986 not. 250).”
40 ”Om dotterbolaget haft att erlägga ränta på sina skulder till moderbolaget, skulle dot-
terbolagets produktionskostnader ha stigit med räntans belopp. Det måste antagas, att 
dotterbolaget i sådant fall skulle ha i motsvarande mån höjt priset på sin produktion. 
Bestämmelserna i 43 § 1 mom. kommunalskattelagen skulle inte ha utgjort hinder mot 
en sådan åtgärd. Underlåtenheten att taga ut ränta på fordringarna kan därför inte anses 
ha lett till att moderbolagets inkomst av rörelsen skulle ha blivit lägre än den eljest skolat 
bli.”
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målet, RÅ 1984 ref. 1:16, RÅ 1984 ref. 1:83 – Uppjohn-fallet, RÅ 1980 
Aa 114 och RÅ 2004 ref. 13).

Omfaktureringar till slutkunder via substansmässigt sett tunna (avse-
ende utförda funktioner och innehavda tillgångar) utländska s.k. brev-
låde företag där prisjustering aktualiserades för underpriset på varuförsälj-
ning mellan de svenska moderbolagen och de utländska bolagen (men 
de faktiska transaktionerna i sig inte blev föremål för omkarakterisering) 
har också prövats av HFD (RÅ 1979 Aa 121 och RÅ 1980 Aa 114 – 
Kentruckmålet). I RÅ 79 1:98 (Findusmålet) blev den mellan parterna 
gjorda överlåtelsen av varumärken inte föremål för en omkarakterisering. 
Det finns även en del tidigare avgöranden gällande korrigeringsregeln (se 
t.ex. RÅ 1933 not. Fi 158, RÅ 1935 not. Fi 59, RÅ 1936 ref. 14, RÅ 
1948 not. Fi 776).

Det senaste målet från HFD jag har kunnat finna är RÅ 2006 ref. 37 
där ett aktiebolag medgavs avdrag för vad som betalats till koncernens 
internationella servicebolag för tjänster som prissatts enligt en metod för 
indirekt kostnadsfördelning och med tillägg för viss vinst.

Jag kommer i avsnittet nedan att återkomma med analyser avseende 
följande mål:

– RÅ 1990 ref. 34 – Mobil oil, där fråga var om en underkapitalise-
ringssituation,

– RÅ 1980 Aa 114 – Kentruckmålet, fråga om s.k. omfakturering där 
de civilrättsliga transaktionerna inte omkarakteriserades av HFD) 
och

– RÅ 79 1:98 – Findusmålet, där den mellan parterna gjorda över-
låtelsen av varumärken inte blev föremål för en omkarakterisering av 
HFD.

De ovan nämnda avgörandena har särskild relevans för undersökningen 
av om, hur och på vilket sätt omkarakterisering av transaktioner kan 
aktualiseras vid tillämpningen av korrigeringsregeln. Skälen för det är att 
frågor om gjord rubricering på företagna transaktioner varit föremål för 
prövning och det varit fråga om gränsöverskridande transaktioner.

Det s.k. Shell-målet, RÅ 1991 ref. 107, är också intressant i det avse-
endet att HFD i målet uttalat att OECDs rapport Transfer Pricing and 
Multinational Enterprises från 1979 i relevanta delar kan tjäna som väg-
ledning vid tillämpningen av korrigeringsregeln. Övrig praxis avseende 
korrigeringsregeln är naturligtvis intressant vid studier av exempelvis 
bevisprövning när fråga är om prisjusteringar enligt korrigeringsregeln, 
men inte relevant för frågan om omkarakterisering av en prövad transak-
tion (-er) kan göras vid tillämpning av korrigeringsregeln, eftersom pröv-
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ningarna i övrig praxis avseende korrigeringsregeln utgått från företagna 
transaktioner och gjord rubricering på dessa inte varit föremål för pröv-
ning.

Vad gäller bevisbördan kan det kort sägas att det primärt är Skattever-
ket som ska frambringa bevisning för att resultatet på den gränsöverskri-
dande transaktionen blivit för lågt på grund av icke armlängdsmässiga 
villkor, varefter bevisbördan för att den påstådda oriktiga prissättningen 
tillkommit av andra skäl än intressegemenskapen ligger på näringsidka-
ren.41 Det påfordras att viss försiktighet iakttages vid tillämpningen av 
lagrummet.42

4.2.5  Praxis och omkarakterisering enligt OECDs  
Transfer Pricing Guidelines

RÅ 1990 ref. 34 (Mobil oil)43 gällde ett svenskt dotterbolag som erhöll 
ett stort lån från sitt amerikanska moderbolag. Lånet var ovanligt stort 
i förhållande till bolagets egna kapital. Lånet togs år 1975, men p.g.a. 
betalningssvårigheter betalades ränta först år 1979. Eftersom dotterbo-
laget var underkapitaliserat ville Skatteverket vägra avdrag för ränta på 
lånet. Med hänsyn till bolagets underkapitalisering ansåg Skatteverket 
att ett liknande lån inte skulle kunna erhållas från någon utomstående. 

41 Se Gäverth 1998 s. 55 f. och däri gjorda hänvisningar. Se även prop. 1982/83:73 
s. 11 f.; ”…Det är dock inte tillräckligt att bara konstatera eller göra sannolikt att intres-
segemenskap föreligger; det måste också finnas ett samband mellan intressegemenskapen 
och den oriktiga prissättningen. Det kan nämligen förekomma att till synes ”felaktig” 
prissättning beror på annat än intressegemenskap. Jag tänker exempelvis på fallet då ett 
företag vill introducera en vara på en ny marknad eller liknande fall. Det är då vanligt att 
företaget, i varje fall under en kortare tid, tillämpar en prissättning på varan som inte ger 
tillräcklig vinst eller full kostnadstäckning. Det kan också förekomma att en vara på en 
marknad måste säljas till lägre pris än på en annan, beroende på konkurrenssituationen. I 
sådana fall ska alltså ingen inkomstjustering ske…”
42 Se prop. 1982/83:73 s. 12; ”… Jag vill alltså betona, att en viss försiktighet måste 
iakttas vid de jämförelser som här kan komma i fråga….” I nuvarande stycke 2 av anvis-
ningarna till 43 § KL finns en erinran om att särskild försiktighet ska iakttas vid affärer 
mellan svenskt moderbolag och utländskt dotterbolag så att prisjustering inte äger rum 
i de fall avvikelsen beror på affärsmässiga skäl. Med hänsyn till den uppmjukning av det 
allmännas bevisskyldighet som jag nu föreslår i 43 § 1 mom. KL bör nämnda stycke utgå. 
Bevissituationen blir alltså i fortsättningen densamma för alla näringsidkare. Jag anser 
det alltså inte angeläget att i anvisningsform särskilt betona försiktigheten i moder/dot-
terbolagsförhållandet utan anser det tillräckligt med de uttalanden om försiktighet som 
jag gjort i förevarande sammanhang.”
43 Rättsfallet har kommenterats av Grosskopf i SN 1991 s. 352, Lindencrona i SN 1991 
s. 397, Holmdal & Burlin i SN 2005 s. 188, Wiman i SN 1991 s. 366 och Melz i SN 
1995 s. 229.
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Skatteverket menade att lånet skulle omkarakteriseras till tillskott med 
stöd av korrigeringsregeln i 43 § 1 mom. KL (nu i 14 kap. 19 § IL). På så 
sätt skulle betalningarna till moderbolaget ses som icke-avdragsgill utdel-
ning. Skatteverket anförde att ”det allmänna syftet med lagrummet är 
att skydda det svenska beskattningsunderlaget mot sådana transaktioner 
mellan ett svenskt företag och detta närstående utländska skattesubjekt 
vilka inte är marknadsmässiga.”

HFD ansåg att räntebetalningarna inte kunde angripas med stöd av 
korrigeringsregeln då räntorna inte var ovanligt höga. Inte heller hade 
Sverige underkapitaliseringsregler som kunde användas för att angripa 
förfarandet. Vad gäller frågan om korrigeringsregeln kunde användas för 
att behandla lånet som tillskott yttrade HFD följande.

”Finansiering mellan näringsidkare som är oberoende av varandra sker inte 
genom riskkapital utan genom lån på marknadsmässiga villkor. En jämförelse 
med vad som skulle ha gällt om bolagets verksamhet i stället finansierats av 
ett utomstående företag kan därför inte leda till att man med stöd av korri-
geringsregeln skatterättsligt behandlar det avtalade lånet som någon form av 
aktieägartillskott.”

Korringeringsregeln kunde alltså inte tillämpas för att angripa en under-
kapitaliseringssituation, dvs. det som de facto lyfts fram i OECDs Gui-
delines som exempel när omkarakterisering ska göras enligt första undan-
tagssituationen i punkten 1.65 i 2010 års version av OECD Guide lines.44 
Rättsfallet klargör att omkarakterisering av skuld till tillskott inte aktua-
liseras enbart baserat på omständigheten att låntagande bolag är under-
kapitaliserat.45

I RÅ 1980 Aa 114 (Kentruckmålet) var det fråga om ett svenskt bolag 
(Kentruck AB) som fysiskt hade levererat truckar direkt till en extern 
kund i USA men fakturerat ett dotterbolag i Schweiz med lägre belopp 
än vad detta bolag fakturerade USA-kunden. Det svenska bolaget blev 
med stöd av korrigeringsregeln beskattat för skillnaden mellan de belopp 
som fakturerats USA-kunden och dotterbolaget.46

Kentruck AB fakturerade det schweiziska dotterbolaget 160 000 kr 
som i sin tur fakturerade kunden 274 823 kr för truckarna. Dotterbo-
laget saknade helt substans och utgjorde vad som kan kallas ett brev-
låde företag, dvs. saknade lokaler, anställda, och bedrev ingen verksamhet 
utöver faktureringen av kunden i USA. Försäljningsfunktionen fanns i 
moderbolaget, som levererade truckarna direkt till kunden. Samtidigt 
skickade moderbolaget faktura till dotterbolaget på det lägre beloppet 

44 Se mera om denna undantagssituation under avsnitt 3.2.2.1.
45 Se även Gäverth 1998 s. 49.
46 Se även Arvidsson 1990 s. 226 ff.



175

och förslag till faktura på kunden på det högre beloppet. Kammarrät-
ten i Göteborg fann att försäljningen av truckarna var att hänföra till 
moderbolagets rörelse och att syftet med faktureringen på dotterbolaget 
varit att detta skulle redovisa en del av den vinst moderbolaget borde ha 
redovisat. Kammarrätten eftertaxerade Kentruck AB för den vinst som 
framkommit i dotterbolaget och för de ränteintäkter dotterbolaget upp-
burit på differensen. HFD undantog ränteintäkterna från beskattning 
men fastställde i övrigt kammarrättens dom.

”Av handlingarna i målet framgår att bolaget till dotterbolaget i Schweiz har 
försålt truckarna till ett pris som understiger det pris som bolaget normalt hade 
kunnat påräkna vid försäljning till ett av bolaget oberoende företag. Utredning-
en i målet får vidare anses visa att bolagets inkomst av rörelse härigenom har 
blivit 114 823 kr lägre än den eljest skolat bli. Vid sådant förhållande och då 
dotterbolaget inte har att utgöra skatt i Sverige för den överförda inkomsten skall 
bolaget enligt 43 § 1 mom kommunalskattelagen beskattas för beloppet ifråga. 
Regeringsrätten finner att de i 114 § taxeringslagen stadgade förutsättningarna 
för eftertaxering är uppfyllda.

Grund för att beskatta bolaget för dotterbolagets ränteintäkter föreligger inte.”

Skatteverket yrkade alltså att bolaget skulle eftertaxeras till statlig och 
kommunal inkomstskatt med 114 823 kr såsom inkomst av rörelse och 
med 4 134 kr under inkomst av kapital. Skillnadsbeloppet 114 823 kr 
(dvs. mellan bolagets fakturering till dotterbolaget i Schweiz om 160 000 
kr och detta bolags fakturering till USA-kunden om 274 823 kr) skulle 
enligt Skatteverket upptas som inkomst för bolaget. Delar av USA-kun-
dens likvid till det schweiziska dotterbolaget hade innestått på bank i 
Schweiz och ränta hade utgått med, omräknat i svenska kronor, 4 134 
kr. Dessa räntor var enligt Skatteverket hänförliga till moderbolagets 
verksamhet och borde ha beskattats i Sverige. Skatteverket hävdade att 
moderbolagets försäljning av truckar till dotterbolaget skulle betraktas 
som skentransaktioner och bortses ifrån, med vilket följde yrkandet att 
bl.a. räntan skulle beskattas i Kentruck AB.

Domskälen i notismålet är mycket korta, men det är klart att HFD inte 
bortsett från transaktionerna enligt Skatteverkets yrkande, utan istället 
bedömt deras verkliga innebörd för att sedan ha tillämpat korrigerings-
regeln som medförde en prisjustering. HFD har alltså utgått från respek-
tive rättshandling och bedömt sakomständigheterna mot korrigerings-
regeln och kommit fram till att Kentruck ABs pris understigit det pris 
som normalt kunnat påräknas från oberoende köpare med liknande 
funktions-, risk- och tillgångsprofil som det närstående dotterbolaget 
hade. Att HFD kom fram till att någon grund för att beskatta ränte-
intäkten hos Kentruck AB inte förelåg följer av att HFD utgått från de 
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civilrättsligt giltiga rättshandlingarna och gjort en prisjustering enligt 
korrigeringsregeln. De likvida medlen p.g.a. felprissättningen hamnar i 
dotterbolaget i Schweiz och förräntar sig i detta bolag. Genom att HFD 
utgår från de civilrättsligt giltiga rättshandlingarna, med vilket följer att 
de likvida medlen tillkommer dotterbolaget, kan inte ränteintäkten på 
dessa medel beskattas i Kentruck AB. De har erhållits av dotterbolaget 
– genom en felprissättning som blev föremål för prisjustering enligt kor-
rigeringsregeln – och beskattningen ska följa denna effekt av faktiskt före-
tagna civilrättsligt giltiga rättshandlingar. Utgången i målet kan jämföras 
med OECDs nya vägledning i Slutrapporten enligt vilken civilrättsligt 
giltiga rättshandlingar inom ramen för the accurate deliniation of the actu-
al transaction, där en analys ska göras av de ekonomiskt relevanta karaktärs-
dragen, kan medföra att omkarakterisering av civilrättsligt giltiga rätts-
handlingar kan aktualiseras baserat på synsätt om substance over form.47

I RÅ 79 1:98 (Findusmålet) har ett svenskt bolag sålt ut varumärken 
till ett moderbolag i utlandet för att sedan licensiera tillbaka dessa (pri-
set på den initiala överlåtelsen hävdades av Skatteverket vara gjord utan 
veder lag, medan upplåtelsepriset/hyran i sig inte var ifrågasatt).48

Skatteverkets grund var att AB Findus utan vederlag överlåtit rättig-
heterna. Att royalty utgick vid utnyttjande av annans varumärke var helt 
normalt enligt HFD och kunde i och för sig inte föranleda åtgärd enligt 
korrigeringsregeln. Däremot kan enligt HFD en korrigering av priset 
aktualiseras om t.ex. varumärken – under omständigheter som anges i 
lagrummet – överlåts utan att fullt vederlag utgår. Den inkomst som i 
så fall skulle kunna tas upp till beskattning hos AB Findus skulle då vara 
att hänföra till det beskattningsår då rättigheterna överläts enligt HFD. 
Sedan HFD konstaterat att överlåtelsen inte skett under det beskatt-
ningsår varom Skatteverket förde talan, lämnades besvären utan bifall.

I målet ifrågasattes inte att det utbetalade royaltybeloppet i sig skulle 
vara för högt beräknat. Målet kom istället att handla om frågan om AB 
Findus genom att utan vederlag överlåta varumärkena till moderbolaget 
överfört vinst till detta. Att vederlagsfri överlåtelse av tillgångar med ett 
värde utlöser beskattning enligt korrigeringsregeln om överlåtelsen sker 
till utländskt företag i intressegemenskap är klart. Genom konstaterandet 
att den vederlagsfria transaktionen inte skett under det aktuella beskatt-
ningsåret behövde HFD inte ta ställning till hur varumärkesöverlåtelsen 
i det aktuella fallet borde bedömas.49

47 Se avsnitt 3.3.4.1.
48 Se även Arvidsson 1990 s. 365 ff.
49 Det bör även sägas att frågan i målet komplicerades av hur tillgångarna initialt för-
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Skatteverket hävdade att en oberoende part inte hade överlåtit till-
gångarna till ett helt utomstående företag för att sedan återlicensiera 
dessa, varför licensbetalningen i sin helhet skulle beskattas i Sverige. 
HFD medgav avdragsrätt för royaltybetalningen som erlades för rätten 
att utnyttja varumärkena till det schweiziska moderbolaget i intresse-
gemenskap under det aktuella året och uttalade att korrigeringsregeln 
inte var tillämplig. Denna regel kan enligt HFD aktualiseras om varu-
märkena initialt sålts ut från det svenska bolaget för ett pris under mark-
nadsvärdet. Försäljningen ut ur Sverige av tillgångarna hade dock gjorts 
av det svenska bolaget under ett tidigare år än det som var föremål för 
prövning i fallet. Prisfrågan på denna transaktion prövades därför inte. 
Det som emellertid är intressant i målet för den i studien undersökta 
frågan är att HFD utgått från civilrättsligt rådande fakta, dvs. att det 
schweiziska moderbolaget var ägare av de immateriella tillgångarna som 
licensierades ut till det svenska bolaget. Den mellan parterna gjorda över-
låtelsen av varumärken blev inte föremål för en omkarakterisering, dvs. 
skulle inte bortses ifrån vilket Skatteverket hävdade. Även detta mål där 
omkarakterisering av transaktionen, dvs. överlåtelsen av varumärkena, 
inte aktualiserades, kan jämföras med OECDs nya vägledning i Slutrap-
porten där en analys ska göras av de ekonomiskt relevanta karaktärsdragen 
och kan medföra att omkarakterisering av civilrättsligt giltiga rättshand-
lingar aktualiseras baserat på synsätt om substance over form.50

4.2.6  Korrigeringsregeln har företräde framför allmänna regler
HFD har i RÅ 2004 ref. 13 uttalat att korrigeringsregeln är en special-
bestämmelse för internationella förhållanden som har företräde framför 
generella regler vid beräkning av en näringsverksamhets resultat.

Från lagtolkningssynpunkt äger en specialbestämmelse i allmänhet 
företräde framför allmänt utformade bestämmelser enligt principen 
lex specialis legi generali derogat.51 ILs allmänna regler för inkomstens 

värvades av AB Findus vederlagsfritt och hur detta bolag uppbar ersättning direkt av 
holdingbolaget.
50 Se avsnitt 3.3.4.1.
51 Se t.ex. Strömholm s. 464. Speciallagsmaximen (speciallag bryter allmänn lag) utgör 
en av de maximer som uttrycker rättskälleprinciper, vilka enligt Strömholm knappast 
någonsin uttalas i lagstiftningen, men som man ofta med stor säkerhet torde kunna utgå 
från är en del av det juridiska yrkeskunnande som lagstiftaren mer eller mindre medvetet 
bygger på och även förutsätter hos rättstillämparna. Aldén behandlar regelkonkurrens 
inom inkomstskatterätten och analyserar hur de s.k. derogationsprinciperna kan tilläm-
pas när regelkonkurrens inte enbart är skenbar utan verklig, se Aldén 1998.
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beräknande intar därmed en kompletterande ställning till korrigerings-
regeln i situationer när denna inte kan tillämpas.52

4.3 OECDs Transfer Pricing Guidelines 
som rättskälla

4.3.1 Inledning
I RÅ 1991 ref. 107 (det s.k. Shell-målet) har HFD uttalat att OECDs 
rapport Transfer Pricing and Multinational Enterprises från 1979 i rele-
vanta delar kan tjäna som vägledning vid tillämpningen av korrigerings-
regeln. Efter revidering har rapporten ersatts av 1995 års och senare 2010 
års riktlinjer. Det kan därför antas att dessa senare riktlinjer utgör vägled-
ning i relevanta delar vid tillämpning av korrigeringsregeln. Vissa kapitel 
i OECDs Transfer Pricing Guidelines har därutöver skrivits om helt eller 
ändrats inom ramen för BEPS-projektet och Slutrapporten.53

Enligt prop. 2005/06:169 s. 89 ger OECDs Transfer Pricing Gui-
delines en god och välbalanserad belysning av den problematik som 
såväl skattskyldiga som skattemyndigheter kan förväntas ställas inför 
på internprissättningsområdet. Eftersom dessa ger uttryck för interna-
tionellt vedertagna principer på området kan såväl Skatteverket som 
de skattskyldiga i många fall hämta värdefull vägledning från dessa. En 
grundläggande utgångspunkt för armlängdsprincipen och som framgår 
av OECDs Transfer Pricing Guidelines är att oberoende företag jämför 
tilltänkta transaktioner med andra realistiska alternativ.54

I nya riktlinjer i Slutrapporten avseende OECDs Transfer Pricing 
Guidelines kapitel I återfinns vägledning för när omkarakterisering av 
transaktioner kan ske baserat på en substance over form-prövning inom 
ramen för den grundläggande analysen av att klargöra transaktioner eller 
undantagsvis trots att en substance over form-prövning inte medfört 
omkarakterisering.55Av de grundläggande principerna från OECD Gui-
delines (punkt 1.64–1.69) framgår att Skatteverket vid sin granskning 
ska utgå från den faktiska transaktionen mellan parterna och att den pris-
sättningsmetod som tillämpats ska godtas. Av punkt 1.65 i denna tidi-

52 Se även t.ex. Arvidsson 1990 s. 176 och Aldén 1998 s. 48 ff.
53 Se avsnitt 3.3.
54 Se kapitel 3.
55 Se den mera utförliga redogörelsen i avsnitt 3.3.4.
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gare gällande vägledning framgår att det finns två undantag från denna 
huvudregel.56

1. Om den ekonomiska innebörden av en transaktion avviker från dess 
form.

2. Om oberoende företag inte skulle ha konstruerat transaktionen på 
det sätt som gjorts och en armlängdsmässig ersättning i praktiken 
inte kan bestämmas för transaktionen.

För att kunna besvara hur långtgående de ovan nämnda möjligheterna till 
omkarakterisering vid gränsöverskridande transaktioner enligt den nya 
vägledningen i Slutrapporten eller den tidigare gällande enligt OECD 
Guidelines, kan läggas till grund för en utfyllande tolkning av korri-
geringsregeln i 14 kap. 19 IL, analyseras i kommande avsnitt OECDs 
Transfer Pricing Guidelines som rättskälla. Inledningsvis kommer den 
svenska skatterättsliga legalitetsprincipen att behandlas. I detta samman-
hang kommenteras även regeringens möjlighet att i förordning besluta 
om s.k. verkställighetsföreskrifter. Redogörelsen har till syfte att beskriva 
vad som krävs i Sverige enligt RF för uttag av skatt och vilka möjlig-
heter som tillkommer regeringen att i materiellt hänseende fylla ut lag. 
Beskrivningen görs för att tydliggöra under vilka allmänna konstitutio-
nella utgångpunkter OECDs Transfer Pricing Guidelines verkar. Efter 
det analyseras OECDs Transfer Pricing Guidelines rättskällevärde kon-
stitutionellt sett. Därefter analyseras OECDs Transfer Pricing Guidelines 
rättskällevärde vid skatteavtalstillämpning respektive när korrigeringsre-
geln ska tillämpas. Sist i denna analys av OECDs Transfer Pricing Gui-
delines rättskällevärde analyseras betydelsen av att korrigeringsregelns 
lydelse är avsedd att harmoniera med skatteavtalen.

4.3.2 Allmänna konstitutionella utgångspunkter
Uttrycket ”legalitetsprincipen” används inom flera rättsområden och för 
att kunna förstås behöver en precisering göras inom varje rättsområde 
för sig.57 Den skatterättsliga legalitetsprincipen brukar uttryckas nullum 
tributum sine lege, dvs. ingen skatt utan lag.58 Baserat på Hultqvist forsk-
ning59 får det anses vara klarlagt att RF uppställer ett krav på att skatt 
endast får tas ut med stöd av lag. Att det finns ett föreskriftskrav som 

56 Se den mera utförliga redogörelsen under kapitel 3 och särskilt avsnitt 3.2.2.
57 Se Hultqvist 1995 s. 7.
58 Se Hultqvist 1995 s. 5.
59 Hultqvist 1995.
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innebär att bestämmelser om skatt skall meddelas genom lag utgör en del 
av legalitetsprincipen. Enligt Hultqvist brukar legalitetsprincipen sägas 
ha fyra aspekter.

”– Föreskriftskravet (även benämnd praeter legem-förbudet eller lex scripta-
kravet), dvs. att skatt, straff, annat offentligt tvång, endast får utövas under 
de i föreskrifterna angivna förutsättningarna. Det enda offentliga organ som 
har skattekompetens enligt regeringsformen är riksdagen, inte regeringen, 
domstolar eller myndigheter. Enda sättet att utöva denna kompetens är 
genom föreskrifter i lag (8 kap. 3 § RF).

– Analogiförbudet. Får man inte beskatta, straffa eller använda tvång om 
det inte följer av föreskrift, får man följaktligen inte heller göra det för att 
situationen är jämförbar eller nästan likadan (analog). Detta förbud är en 
spegelbild av föreskriftskravet. Omfattas situationen inte av föreskrifterna 
är det inte skattepliktigt, straffbart etc. – dvs. motsatsvis följer ”ingen skatt 
utan lag” och ”inget brott utan lag”.

– Retroaktivitetsförbudet. Föreskrifter får inte avse omständigheter som 
inträffat innan föreskrifterna trätt i kraft, om inte något av de angivna 
undantagen är för handen (se vidare 2 kap. 10 § RF).

– Bestämdhetskravet (eller obestämdhetsförbudet). Normerna på de områ-
den där föreskriftskravet gäller ska vara någorlunda klara, så att riksdagen 
verkligen har bestämt vad som skall beskattas eller bestraffas, inte bara till-
låter att myndigheter och domstolar beskattar eller bestraffar när det är 
”skäligt” eller någon är en ”skurk”, vilket leder till godtycke. Omvänt bör 
oklarheter inte åberopas till den enskildes nackdel och ytterst kan en norms 
oklarhet leda till att den inte tillämpas alls. Om oklarheten däremot är till 
den enskildes fördel och skapar en valfrihet för den enskilde behöver den 
inte vara problematisk.”60

Nedan följer något mera om legalitetsprincipen i RF beaktat 2010 års 
grundlagsändringar med fokus på den materiella skatterätten och utrym-
met för regeringen, eller myndighet som regeringen bestämmer, att med-
dela föreskrifter om verkställighet av lag (s.k. verkställighetsföreskrifter).

I 1 kap. 1 § tredje stycket RF stadgas att ”[d]en offentliga makten utövas 
under lagarna”. Lagrummet är ett uttryck för legalitetsprincipen. Här slås 
alltså principen om all maktutövnings lagbundenhet, legalitetsprincipen 
fast. Den gäller inte bara domstolar och förvaltningsmyndigheter utan 
även regering och riksdag. Den gäller på det kommunala området i lika 
hög grad som på det statliga. Legalitetsprincipen upprätthålls bl.a. genom 

60 Se Hultqvist i SvSkT 2009 s. 251.
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förbudet i 11 kap. 14 § och 12 kap. 10 § RF för domstol och offentligt 
organ att tillämpa olaglig föreskrift.61

”Finner en domstol (i 12 kap. 10 §, ett offentligt organ, min kommentar) att 
en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad 
författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning 
i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.

Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riks-
dagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag.”

Av 1 kap. 4 § RF följer att all offentlig normgivning som inte utövas av 
riksdagen själv måste grundas på beslut från riksdagen.

”Riksdagen är folkets främsta företrädare.
Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens 

medel ska användas. Riksdagen granskar rikets styrelse och förvaltning.”

I 8 kap. RF tilldelar riksdagen sig och regeringen normgivningsmakt. 
”Föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag och av regeringen genom för-
ordning” (8 kap. 1 §, första meningen RF). Denna makt kan under vissa 
förutsättningar delegeras till andra offentliga organ. Termen lag används 
för sådana föreskrifter som beslutas av riksdagen, medan av regeringen 
beslutade regler kallas förordningar och regler beslutade av andra organ 
benämns normalt föreskrifter. Enligt 8 kap. 18 § RF får en lag inte ändras 
eller upphävas på annat sätt än genom lag.

I 8 kap. 2 § RF samlades vid 2010 års grundlagsändringar de bestäm-
melser i 8 kap. som avser det obligatoriska lagområdet, dvs. de ämnen i 
vilka det ankommer på riksdagen att besluta föreskrifter.62 Dessa bestäm-
melser fanns tidigare i 8 kap. 2–6 §§ RF. Regleringen har genom detta 

61 Före 2010 års grundlagsändringar reglerades domstolarnas och andra offentliga organs 
rätt till lagprövning i en gemensam bestämmelse, RF 11:14. Genom att bestämmelserna 
om rättskipning och förvaltning numera regleras i var sitt kapitel (11 och 12) återfinns 
föreskrifterna om domstolarnas lagprövningsrätt i 11 kap. och om andra offentliga organs 
i kapitel 12.
62 ”Föreskrifter ska meddelas genom lag om de avser
1. enskildas personliga ställning och deras personliga och ekonomiska förhållanden 

inbördes,
2. förhållandet mellan enskilda och det allmänna under förutsättning att föreskrifterna 

gäller skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller 
ekonomiska förhållanden,

3. grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsformer och för den kom-
munala beskattningen samt kommunernas befogenheter i övrigt och deras åligganden,

4. trossamfund och grunderna för Svenska kyrkan som trossamfund,
5. rådgivande folkomröstning i hela riket och förfarandet vid folkomröstning i en grund-

lagsfråga, eller
6. val till Europaparlamentet.
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förenklats och en samlad och mer lättillgänglig bild skapats av de ämnen 
som omfattas av det obligatoriska lagområdet. Föreskrifter om skatt ska 
enligt 8 kap. 2 § 2 och 3 RF (sistnämnda vad avser den kommunala 
beskattningen) meddelas genom lag. Det finns inget utrymme för riks-
dagen att delegera denna normgivningskompetens.

Utöver att skattebestämmelser endast kan meddelas genom lag beslu-
tad av riksdagen finns i 2 kap. 10 § andra stycket RF ett allmänt för-
bud mot retroaktiv lagstiftning.63 Retroaktivitetsförbudet är försett med 
undantag i två hänseenden. Det medges generellt retroaktivitet för fall 
då riksdagen finner ”särskilda skäl” påkalla det såtillvida att det räcker 
att ett förslag om retroaktivitet från regeringen eller ett riksdagsutskott 
föreligger när den skatteutlösande faktorn inträffar. Retroaktivitet kan 
även föreskrivas utan denna snäva tidsgräns om riksdagen finner att det 
är påkallat av särskilda skäl i samband med krig, krigsfara eller svår eko-
nomisk kris.

Skatter utgår inte på grundval av individuella avtal mellan enskilda 
och stat eller kommun, utan på grundval av lag där riksdagens lagstift-
ningsmakt är exklusiv och således inte får delegeras.64 Som bekant kan 
EU-förordningar och vissa EU-direktiv få direkt effekt. Att detta är möj-
ligt följer av att det finns ett undantag i 10 kap. 6–9 §§ RF för samarbetet 
inom EU.

Något undantag från det ovan sagda avseende riksdagens exklusiva 
lagstiftningsmakt och att uttag ska ha stöd i lag gäller inte heller för skat-
teavtal, vilket hanteras genom att skatteavtal inkorporeras som svensk lag 
genom inkorporeringslagar.65

Föreskrifter om skatt måste alltså meddelas genom lag. Detta hindrar 
inte att regeringen i förordning beslutar om s.k. verkställighetsföreskrifter 
(se 8 kap. 7 § första stycket 1 p. RF).66 Behörigheten för regeringen att 

Även av andra bestämmelser i denna regeringsform och av annan grundlag följer att före-
skrifter av visst innehåll meddelas genom lag.”
63 ”Skatt eller statlig avgift får inte tas ut i vidare mån än som följer av föreskrifter som 
gällde när den omständighet inträffade som utlöste skatt- eller avgiftsskyldigheten. Fin-
ner riksdagen att det finns särskilda skäl för det, får en lag dock innebära att skatt eller 
statlig avgift tas ut trots att lagen inte hade trätt i kraft när omständigheten inträffade, 
om regeringen eller ett riksdagsutskott då hade lämnat ett förslag om det till riksdagen. 
Med förslag jämställs ett meddelande i skrivelse från regeringen till riksdagen om att ett 
sådant förslag är att vänta. Vidare får riksdagen föreskriva undantag från första meningen, 
om riksdagen finner att det av särskilda skäl krävs i samband med krig, krigsfara eller svår 
ekonomisk kris.”
64 Se även Hultqvist 1995 kapitel 3 och däri gjorda hänvisningar.
65 Se avsnitt 1.1.3. Se även Dahlberg 2000 s. 61 ff.
66 ”Regeringen får utöver vad som följer av 3–5 §§ meddela; 1 föreskrifter om verkstäl-
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meddela sådana verkställighetsföreskrifter får också delegeras till myndig-
het (se 8 kap. 11 § RF). Det som avses är främst administrativa föreskrif-
ter, men också föreskrifter som i viss mån i materiellt hänseende fyller ut 
en lag. Enligt förarbetena gäller som förutsättning, att den lagbestäm-
melse som ska kompletteras är så detaljerad att regleringen inte tillförs 
något väsentligt nytt genom den av regeringen beslutade föreskriften. I 
verkställighetsföreskriftens form får inte beslutas något som kan betraktas 
som ett tidigare ej föreliggande ingrepp i enskilds personliga eller ekono-
miska förhållanden.67 En verkställighetsföreskrift får alltså inte gå utanför 
en lagbestämmelses tillämpningsområde, dvs. den får inte ändra innehåll 
i lag.

Grundlagsenligheten av verkställighetsföreskrifter har vid ett flertal fall 
prövats av HFD. I flera fall har verkställighetsföreskrifterna gått längre än 
vad som enligt RF är tillåtet och i vissa fall inte.68 Ett senare avgörande i 
frågan är HFD 2014 ref. 72.69

lighet av lag, och…” Paragrafen återfanns före 2011 i 13 § första stycket p. 1 RF. Se även 
Hultqvist 1995 kapitel 4 och däri gjorda hänvisningar.
67 Se prop. 1973:90 s. 211.
68 Inom skatterättens område ansågs t.ex. i RÅ85 1:5 dåvarande Riksskatteverkets verk-
ställighetsföreskrifter till fastighetstaxeringslagen (1979:1152) inte ha tillfört lagregeln 
något sådant element att föreskrifterna inneburit att verket överskridit sina befogenheter. 
RÅ 1987 ref. 21, RÅ 1988 ref. 146 och RÅ 2007 ref. 4 rör också Riksskatteverkets före-
skrifter. I RÅ 1996 ref. 5 som gällde lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter 
och en till lagen anslutande förordning tillämpades inte förordningen eftersom den inne-
höll begränsningar som gick utöver vad som kunde inrymmas i lagen. För en genomgång 
och analys av praxis, se kapitel 4 i Hultqvist 1995.
69 HFD 2014 ref. 72 handlade om hur beräkningen av sjukpenning-grundande inkomst 
(SGI) skulle beräknas. Huvudfrågan var emellertid om en verkställighetsföreskrift, Riks-
försäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:12) om sjukpenninggrundande inkomst, 
utfärdad av Riksförsäkringsverket stod i strid med ordalydelsen i 25 kap. 9 § socialför-
säkringsbalken (SFB), och därmed om ifrågavarande verkställighetsföreskrift stred mot 
normprövningsregeln i 11 kap. 14 § RF. A.A. hade anmält registrering för eget företag, 
enligt 7 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) (SFL) i oktober 2008. Han hade 
sedermera ansökt om sjukpenning den 1 januari 2011, det vill säga ca två år och tre 
månader efter registreringen. Enligt den s.k. 24-månadersregeln i 25 kap. 9 § SFB skulle 
en näringsverksamhet anses vara under uppbyggnadsskede i 24 månader efter det att 
registrering av eget företag skett, eller borde ha skett, enligt 7 kap. 2 § skatteförfarande-
lagen (2011:1244) (SFL). En tillämpning av verkställighetsföreskriften skulle vara mer 
fördelaktig för A.A, eftersom 5 § RFFS 1998:12 gav utrymme för att räkna med inkom-
ster vid beräkningen av SGI även efter 24 månader. HFD menade att verkställighetsföre-
skriften klart utvidgade vad som gäller enligt 25 kap. 9 § SFB som ”enligt sin ordalydelse 
och konstruktion uttömmande reglerar hur SIG […] ska beräknas”. Därmed ansågs den 
tillföra ”något så väsentligt nytt att den går utöver vad som kan anses som en verkstäl-
lighetsföreskrift (RÅ 2002 ref. 98 och RÅ 2005 ref. 39)”. HFD bortsåg därmed helt från 
verkställighetsföreskriften, med stöd av 11 kap. 14 § RF, trots att detta resultat var till 
nackdel för den enskilde. Avgörandet ger tydligt uttryck för att verkställighetsföreskrifter 
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Hultqvists slutsatser avseende utrymmet för verkställighetsföreskrifter 
på inkomstskatterättens område står sig även idag vad jag kan bedöma, 
dvs. att de måste hålla sig inom området för en rimlig tolkning av lagen. 
Verkställighetsföreskrifter ska alltså vara förenliga med lagtexten och får 
inte meddelas för att fylla ut otillräckligt preciserade lagbestämmelser 
(oavsett om den håller sig inom ramen för rimliga tolkningar).70

Vid ett försök till praktisk precisering bör enligt min mening följande 
vara vägledande vid prövning av om till lag underordnade normer får 
tillämpas:

– Lagregler som genom sin ordalydelse och konstruktion uttömmande 
reglerar något ger litet utrymme för att kunna utfyllas genom under-
ordnade normer.

– För att en verkställighetsföreskrift eller annan underordnad norm 
ska åsidosättas enligt 11 kap. 14 § RF krävs att den underordnade 
normen tillför något ”väsentligt nytt” utöver vad som följer av orda-
lydelsen.

Avslutningsvis i detta avsnitt bör det även sägas något mera om före-
skriftskravet och lagtolkning när fråga är om otydliga normer. Dylika 
normer behöver preciseras innan subsumeringen av sakomständigheterna 
i det enskilda fallet kan göras och fallet sedermera avgöras. En precisering 
av tillämpad norm som är otydlig och söker mängden rimliga tolkningar 
för att precisera ramen för rimliga tolkningar kan jag inte se att före-
skriftskravet skulle hindra. Däremot innebär föreskriftkravet att en norm 
inte får tillämpas utanför ramen för rimliga tolkningar. För skatterät-
tens materiella område är således extensiv och analog lagtolkning utanför 
ramen för rimliga tolkningar av en prövad lagregel inte tillåten.

Påhlsson skriver att konstaterandet att RSVs rekommendationer inte 
är bindande är otillräckligt om man samtidigt inte inser deras mycket 
stora faktiska betydelse. Han menar att man regelmässigt bör fråga sig om 
något talar emot användningen av oförbindande regler som behandlar 
en fråga som är föremål för prövning.71 Från konstitutionell synpunkt 
har Skatteverkets rekommendationers rättsliga karaktär den likheten med 

inte får utvidga tillämpningsområdet av en överordnad lagregel enligt 11 kap. 14 § RF. 
Det följer vidare av avgörandet att en tillämpning av 11 kap. 14 § RF, som är till nackdel 
för en enskild gentemot staten inte utgör ett hinder. Vidare synes det också krävas, med 
hänvisning till äldre praxis, att föreskriften tillför något ”väsentligt nytt” i förhållande till 
lagtexten.
70 Se Hultqvist 1995 kapitel 4, särskilt s. 346 f. och Påhlsson 1995 avsnitt 4.2.4 och i 
dessa gjorda hänvisningar.
71 Se Påhlsson 1995 s. 120 f.



185

OECDs Transfer Pricing Guidelines rättsliga karaktär, när intern rätt ska 
tillämpas, att bägge inte är bindande anvisningar och därför inte behöver 
följas. Sedan är det en annan sak att man ändå kan vara benägen att följa 
dessa av exempelvis likformighetsskäl. Föreskriftskravet innebär emeller-
tid att oförbindande anvisningar som ligger utanför ramen för rimliga 
tolkningar av en prövad lagregel inte får tillämpas.

4.3.3  Konstitutionella utgångspunkter och OECDs Transfer 
Pricing Guidelines rättskällevärde

Uttalanden i OECDs Transfer Pricing Guidelines utgör inte en rättskälla 
i traditionell mening.72 OECDs Transfer Pricing Guidelines ger vägled-
ning för företag och myndigheter för hur armlängdsprincipen kan tilläm-
pas vid tolkning av skatteavtal och är en produkt av förslag från OECD 
som bearbetats av organisationens medlemsstater och andra. Arbetssät-
tet förutsätter och ger upphov till olika former av kompromisser. Detta 
medför att OECDs Transfer Pricing Guidelines kan sägas vara en minsta 
gemensam nämnare för OECDs medlemsstater.

Det är i kommentaren till artikel 9 i modellavtalet som man finner 
hänvisningen till OECDs Transfer Pricing Guidelines och rapporten 
således blir en källa till ledning för tolkning av artikel 9 i skatteavtal.73 
Inom OECD finns olika utskott som arbetar med olika frågor. Skattefrå-
gor inom OECD behandlas av the Committee on Fiscal Affairs (CFA). 
Arbetet som CFA bedriver är bl.a. att utveckla OECDs modellavtal.74 
Modellavtalet är inte bindande för staterna, men utgör en modell till 
avtal för hur stater kan komma överens i frågor gällande beskattning. Det 
finns som sagt även en kommentar till modellavtalet, vilket ger ledning 
vid tolkning och tillämpning av artiklarna.75 När Sverige ska ingå ett nytt 
skatteavtal med ett annat land bygger det svenska avtalsutkastet i stor 
utsträckning på modellavtalets utformning.76 Medlemsstaterna kan göra 
dels reservationer till artiklarna i avtalet, dels anmärkningar till kommen-
taren.77

72 Se avsnitt 1.3.
73 Se avsnitt 1.1.3 och bilaga 10 där den fullständiga kommentaren till artikel 9 återfinns.
74 OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital, 2014.
75 OECD, Commentary on OECD Model Convention on Income and Capital: Condensed 
Version 2014.
76 Se t.ex. Dahlberg 2014 s. 255.
77 Se t.ex. bilaga 8 där reservationer till artikel 9 återfinns återgivna och bilaga 10 där 
anmärkningar till kommentaren till artikel 9 finns återgivna.
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Den skatterättsliga legalitetsprincipen uppställer ett krav på att skatt 
endast får tas ut med stöd av lag.78 Enligt RF är riksdagen det enda organ 
som får fatta beslut om föreskrifter i lag avseende skatt. Beslut av OECD 
är således inte beslut om föreskrifter i lag avseende skatt. OECDs Trans-
fer Pricing Guidelines utgör inte heller förarbeten till korrigeringsregeln, 
dvs. vår svenska internrättsliga armlängdsprincipregel, utan är närmast 
att likställa med doktrin när bestämmelsen ska tillämpas, vilket kommer 
utvecklas ytterligare nedan i avsnitt 4.3.5. Vid skatteavtalstillämpning 
har däremot OECDs Transfer Pricing Guidelines enligt min mening 
många gånger en annan auktoritet jämfört med när korrigeringsregeln i 
svensk intern rätt ska tillämpas, vilket också kommer utvecklas ytterligare 
nedan i avsnitt 4.3.4. Skatteavtal blir en del av svensk intern rätt genom 
inkorporering.79 Skatteavtalen har både en folkrättslig sida, som rör de 
avtalsslutande staternas förpliktelser gentemot varandra, och en intern-
rättslig sida (en s.k. dubbel karaktär). Den senare består i avtalstexten i 
egenskap av intern lag och rör relationen mellan staten och de skattebe-
talare som omfattas av avtalets tillämpningsområde. När armlängdsprin-
cipen i ett skatteavtal som ska prövas motsvarar modellavtalets artikel 9 
är det rimligt att anta att OECDs Transfer Pricing Guidelines utgör en 
del av det relevanta rättsliga materialet som man har att förhålla sig till 
vid tolkningen av skatteavtalet. Detta bl.a. genom att kommentaren till 
modellavtalets artikel 9 hänvisar till OECDs Transfer Pricing Guidelines. 
I den internationella doktrinen finns en del skrivet om att OECDs Trans-
fer Pricing Guidelines inte är rättsligt bindande i sig men att vägledning 
söks i dessa vad gäller tillämpningen av armlängdsprincipen.80

Vid bedömningen av OECDs Transfer Pricing Guidelines rätts-
liga ställning finns det enligt min mening således en skillnad vad gäller 
OECDs Transfer Pricing Guidelines rättsliga auktoritet vid tillämpning-
en av intern rätt i Sverige, dvs. när det är korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § 
IL som prövas, och när det är fråga om tolkning av skatteavtals artikel 9. 
När det är fråga om en internprissättningsprocess i Sverige är det intern 
rätt, dvs. korrigeringsregeln, som prövas. En prövning av en internpris-
sättningsfråga mot ett skatteavtals artikel 9 aktualiseras i Sverige bl.a. när 
en internprissättningsskatteprocess är avgjord i ett land och dubbelbe-

78 Se avsnitt 4.3.2 ovan.
79 Se avsnitt 1.1.3.
80 Se t.ex. Calderon J., The OECD transfer pricing guidelines as a source of tax law, 
Intertax 2007–1, Lang M., Introduction to the law of double taxations conventions, 
Linde/IBFD, 2013 second edition, Monsenego, J, Introduction to Transfer Pricing, 2013 
s. 36 f.
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skattning i det andra landet ska undanröjas t.ex. genom en s.k. ömsesidig 
överenskommelse.81

Att den rättsliga bundenheten av vad som rekommenderas i OECDs 
Transfer Pricing Guidelines skiljer sig när korrigeringsregeln respektive 
skatteavtal ska tillämpas har alltså sin grund i att OECDs Transfer Pricing 
Guidelines är skrivna för att ge vägledning för tolkningen av artikel 9 
i OECDs modellavtal. Om armlängdsprincipen mellan avtals slutan de 
stater motsvarar modellavtalets artikel 9 och inga reservationer eller 
anmärkningar gjorts bör man enligt min mening utgå från att partsviljan 
har varit att OECDs Transfer Pricing Guidelines ska vara vägledande vid 
tolkningen av skatteavtalet. OECDs Transfer Pricing Guidelines utgör 
därmed en del av det relevanta rättsliga materialet som man har att för-
hålla sig till vid tolkningen av skatteavtal, medan riktlinjerna inte utgör 
en del av det lagstiftningsarbete som föregått korrigeringsregeln, varför 
dessa närmast bör likställas med doktrin när bestämmelsen ska tilläm-
pas.82

Artikel 9 i modellavtalet ger uttryck för armlängdsprincipen. Kom-
mentaren till artikel 9 och OECDs Transfer Pricing Guidelines rekom-
mendationer för hur artikeln bör tillämpas utgör således relevant rättsligt 
materiel vid skatteavtalstillämpning, men utgör inte rättskällor som legat 
till grund för riksdagens beslut att införa korrigeringsregeln i 14 kap. 
19 § IL. I nedan avsnitt utvecklas ytterligare varför det är vid skatteav-
talstolkning som OECDs Transfer Pricing Guidelines tolkningsrekom-
mendationer normalt ska följas och frågan om skatteavtals internrättsliga 
respektive folkrättsliga sida etc.

4.3.4 Vid skatteavtalstillämpning
Redan inledningsvis kan konstateras att vid tolkning av skatteavtal är 
OECDs Transfer Pricing Guidelines inte bindande då dessa enbart utgör 
medlemsstaternas syn på hur artikel 9 i modellavtalet ska tillämpas och 
där artikel 9 i det aktuella skatteavtalet är det auktoritativa uttalandet.83 
Vid en tolkning av artikel 9 i skatteavtalen när dessa baserats på modell-
avtalets artikel 9 (vid exempelvis en förhandling om en ömsesidig över-
enskommelse i en prissättningsfråga) får stödet för att söka vägledning i 

81 Även när en internprissättningsfråga avgörs genom ett prissättningsbesked i Sverige, 
APA, aktualiseras skatteavtalens artikel 9 genom att en ömsesidig förhandling ska genom-
föras. Se Lag (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner.
82 Se mera under avsnitt 4.3.4 och 4.3.5 i denna framställning där jag utvecklar OECDs 
Tranfer Pricing Guidelines rättskällevärde vid skatteavtalstillämpning och när korrige-
ringsregeln ska tillämpas.
83 Se kommentaren till artikel 9,1., OECDs modellavtal 2014, i bilaga 10.
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OECDs Transfer Pricing Guidelines samtidigt anses vara starkt genom 
att dessa fyller ut innehållet i modellavtalets artikel 9 och aktuellt skatte-
avtal och den partsavsikt som är föremål för tolkning. Detta gäller särskilt 
ifråga om prisjustering.

Skatteavtalen har en internrättslig- och en folkrättslig sida och nedan 
redogör jag för min syn på OECDs Transfer Pricing Guidelines rättskäl-
levärde i dessa avseenden. Det bör i detta sammanhang även sägas att 
OECDs Transfer Pricing Guidelines utvecklas successivt över tiden. Det 
har över tiden gjorts ändringar och tillägg i riktlinjerna utan att ordaly-
delsen i artikel 9 (1) i modellen ändrats.84 Det finns även skatteavtal som 
ingåtts innan OECDs Transfer Pricing Guidelines publicerades vilket 
också aktualiserar frågan om statisk eller dynamisk tolkning av OECDs 
Transfer Pricing Guidelines. Frågorna behandlas nedan även fast delar 
kan ligga utanför det omedelbart intressanta för detta undersöknings-
arbete.85

Vad gäller skatteavtalstolkning utgör OECDs Transfer Pricing Guide-
lines som sagt en relevant rättslig källa för tolkning av armlängdsprinci-
pen i inkorporeringslagar beslutade av riksdagen med skatteavtalen som 
bilagor, när den prövade artikeln motsvarar artikel 9 i modellavtalet och 
när skatteavtalet ingåtts 1995 eller senare. I dessa fall utgör således enligt 
min mening modellavtalets artikel 9 och dess kommentar relevanta käl-
lor till ledning för tolkning och genom hänvisningen i kommentaren till 
OECDs Transfer Pricing Guidelines blir rimligen även dessa en relevant 
rättslig källa till ledning för tolkningen av artikel 9. Detta behöver man 
förhålla sig till om skatteavtalens internrättsliga sida vad gäller artikel 9 
blir föremål för prövning i svensk domstol. Det sagda gäller som sagt 
åtminstone när modellavtalets artikel 9 legat till grund för den artikel i 
skatteavtalet som ska tillämpas och när vägledningen i OECDs Transfer 
Pricing Guidelines ryms inom ramen för tolkad artikel. Att vägledning-
en ska rymmas inom ramen för den tolkade artikeln medför enligt min 
mening att ändringar i OECDs Transfer Pricing Guidelines (eller när 
det är fråga om skatteavtal som ingåtts innan vägledningen publicerades) 
som ligger utanför ramen för prövad artikel inte får följas. Det är prö-
vade artikelns ordalydelse som avgör om rekommendationerna i OECDs 
Transfer Pricing Guidelines ska följas vid skatteavtalstillämpning om frå-
gan ska avgöras i svensk domstol, dvs. när ett skatteavtals internrättsliga 
sida är föremål för prövning.

Att vägledningen i OECDs Transfer Pricing Guidelines ska rymmas 
inom ramen för den tolkade artikeln vad gäller skatteavtalens intern-

84 Se bilaga 8 där lydelsen i artikel 9 från 1963–2014 samlats.
85 För gjorda avgränsningar, se avsnitt 1.4.3.



189

rättsliga sida kan jämföras med diskussionen om man ska tillämpa en 
statisk metod och gå tillbaka till och tillämpa den version av modellav-
talskommentarerna som gällde vid den tidpunkt då det aktuella avtalet 
ingicks eller om man kan tillämpa även senare tillkomna förändringar, 
dvs. en dynamisk metod. Det är ett etablerat synsätt att kommentaren till 
modellavtalet utgör en källa för tolkning och tillämpning av skatteavtal. 
Men hänsyn till HFDs praxis, bl.a. RÅ 1996 ref. 84 (Luxemburgdomen), 
kan det konstateras att paragraferna i kommentaren normalt ska följas 
vid tolkning och tillämpning av skatteavtal utformade i enlighet med 
modellavtalet. Kommentaren har således getts ett relativt högt rättskälle-
värde av HFD för tolkning och tillämpning av skatteavtal trots att kom-
mentaren endast utgörs av rekommendationer avseende en modell för 
avtal och inte något konkret avtal i sig. En fråga som diskuterats i dok-
trinen är vilken version av kommentaren som ska tillämpas.86 Versionen 
av kommentaren som förelåg när skatteavtalet ingicks (statisk tolkning) 
eller senaste versionen (dynamisk tolkning)? Enligt kommentaren ska en 
dynamisk tolkning tillämpas bl.a. för att kommentaren annars skulle bli 
inaktuell snabbt och inte kunna tillämpas på nya företeelser.87 En dyna-
misk tolkning är således ett sätt att låta förändringar och förtydliganden 
få genomslag snabbt jämfört med att ändra ett skatteavtal, som tar lång 
tid. Samtidigt kan en dynamisk tolkning medföra att skatteavtal omfattar 
inkomster som inte omfattades av parternas avsikt när avtalet ingicks. I 
Luxemburgdomen utgick HFD först från den version av kommentaren 
som förelåg när skatteavtalet ingicks och valde därefter att se om senare 
kommentarer kunde ge ledning i tolkningsfrågan. Jag instämmer med 
Sallander att HFD anlade ett försiktigt dynamiskt synsätt.88 De senare 
kommentarerna var samtidigt inte relevanta för frågan som prövades av 
HFD. Enligt min mening bör den prövade artikelns ordalydelse objek-
tivt tolkad utifrån partsavsikten utgöra avgränsningen för en dynamisk 
tolkning baserat på nya versioner av kommentaren.89 Jag menar att en 
tolkning baserad på senare kommentarer än den som förelåg när avtalet 
ingicks bara kan göras om artikelns omfång även inrymmer senare kom-
mentarer beaktat legalitetsprincipen. När skatteavtalens internrättsliga 
sida är uppe för prövning menar jag således att statisk tolkning ska till-
lämpas men där vägledning i senare kommentarer kan få genomslag om 

86 Se t.ex. Sallander i SvSkT 2010 s. 177 ff., Hultqvist i SvSkT 2010 s. 520 ff., Bjuvberg 
i SvSkT 2015 s. 427 ff. och i dessa artiklar gjorda hänvisningar.
87 Se introduktionen till kommentaren till OECD:s modellavtal paragraf 3.
88 Se Sallander i SvSkT 2010 s. 177 ff.
89 Denna uppfattning finns även framförd i doktrinen av andra. Se t.ex. Bjuvberg i 
SvSkT 2015 s. 427 ff. och i denna artikel gjorda hänvisningar.
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dessa ryms inom en tolkning av prövad artikels möjliga tolkningsalter-
nativ. Samma avgränsning gäller enligt min mening i fråga om OECDs 
Transfer Pricing Guidelines tolknings- och tillämpningsrekommendatio-
ner om ett skatteavtals internrättsliga sida, dvs. artikel 9, blir föremål för 
prövning.

Skatteavtalen har också en folkrättslig sida som Sverige måste följa 
och vägledningen i OECDs Transfer Pricing Guidelines för tolkningen 
av armlängdsprincipen (via artikel 9 i modellavtalet och dess kommen-
tar som hänvisar till OECDs Transfer Pricing Guidelines) måste enligt 
min mening följas av behörig myndighet i Sverige vid t.ex. ömsesidiga 
överenskommelser enligt artikel 25 för att undanröja dubbelbeskattning. 
OECDs Transfer Pricing Guidelines får som tidigare nämnts legitimitet 
som källa till ledning för tolkning av artikel 9 i skatteavtalen genom hän-
visningen i kommentaren till modellavtalets artikel 9.90 I kommentaren 
till artikel 9 sägs följande:

”… That report represent internationally agreed principles and provides guide-
lines for the application of the arm’s length principle of which the Article is the 
authoritative statement.”91

När behörig myndighet i Sverige vid ömsesidig förhandling ska undan-
röja dubbelbeskattning och den tillämpade artikeln i skatteavtalet mot-
svarar modellavtalets artikel 9 menar jag att mycket talar för att rekom-
mendationerna i OECDs Transfer Pricing Guidelines måste följas base-
rat på 1969 års Wienkonventions regler om hur traktater ska tolkas.92 I 
dessa situationer menar jag att Sverige accepterat att dynamisk tolkning 
ska göras. För de fall det gjorts reservationer av Sverige till artikeln eller 
anmärkningar till kommentaren eller OECDs Transfer Pricing Guide-
lines kan den gemensamma partsavsikten förstås komma i ett annat läge.

Det kan här påminnas om att internrättsligt står det länder fritt att 
lagstifta om en armlängdsregel som inte alls, helt eller delvis överensstäm-
mer med artikel 9 i modellavtalet. Riksdagen är enligt RF det enda organ 
som får fatta beslut om föreskrifter i lag avseende skatt i Sverige. Beslut 
av OECD utgör inte föreskrift i lag avseende skatt. Den svenska korrige-
ringsregel påminner om artikel 9 i modellavtalet, men OECDs Transfer 
Pricing Guidelines utgör som nämnts ovan inte en del av förarbetena till 
vår interna korrigeringsregel i 14 kap. 19 § IL. Det bör även sägas att 
OECDs Transfer Pricing Guidelines inte heller utgör verkställighetsföre-
skrifter som ska tillämpas när korrigeringsregeln ska tolkas. Rekommen-

90 Se även avsnitt 1.1.3.
91 Se även bilaga 10 där den fullständiga lydelsen av kommentaren återfinns.
92 Se t.ex. Dahlberg 2014 s. 251 ff. om Wienkonventionen och objektiv tolknings metod.
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dationer från OECD i OECDs Transfer Pricing Guidelines om att länder 
ska tillämpa dessa i intern rätt innebär i sig inte att OECDs Transfer 
Pricing Guidelines är bindande när korrigeringsregeln ska tolkas,93 efter-
som skattelag kräver beslut av Riksdagen och då OECDs Transfer Pricing 
Guidelines som ovan sagts inte utgör förarbeten till korrigeringsregeln.

Följande kan således sammanfattas vad gäller OECDs Transfer Pri-
cing Guidelines rättskällevärde vid skatteavtalstillämpning. Skatteavtalen 
har en internrättslig- och folkrättslig sida. När armlängdsprincipen i det 
skatteavtal som är föremål för prövning motsvarar modellavtalets artikel 
9 och OECDs Transfer Pricing Guidelines var publicerade när skatte-
avtalet ingicks, utgör således enligt min mening modellavtalets artikel 9 
och dess kommentar relevanta källor till ledning för tolkning och genom 
hänvisningen från kommentaren till OECDs Transfer Pricing Guide-
lines blir rimligen även OECDs Transfer Pricing Guidelines en relevant 
källa till ledning för tolkningen av artikel 9 i skatteavtalen. Detta behöver 
man förhålla sig till om skatteavtalens internrättsliga sida vad gäller arm-
längdsprincipen blir föremål för prövning i svensk domstol. Det sagda 
gäller som sagt åtminstone när modellavtalets artikel 9 legat till grund 
för den artikel i skatteavtalet som ska tillämpas och när vägledningen i 
OECDs Transfer Pricing Guidelines ryms inom ramen för tolkad artikel. 
Att vägledningen ska rymmas inom ramen för tolkade artikeln medför 
enligt min mening att ändringar i (eller när det är fråga om skatteavtal 
som ingåtts innan vägledningen publicerades) OECDs Transfer Pricing 
Guidelines som ligger utanför ramen för tolkningen av motsvarigheten 
till artikel 9 i modellavtalet inte får följas. Det är den tillämpade arti-
kelns ordalydelse som avgör om rekommendationerna i OECDs Transfer 
Pricing Guidelines ska följas vid skatteavtalstillämpning om frågan ska 
avgöras i svensk domstol, dvs. om ett skatteavtals internrättsliga sida blir 
föremål för prövning. När behörig myndighet i Sverige vid ömsesidig 
överenskommelse ska undanröja dubbelbeskattning som uppkommit 
och prövad artikel i skatteavtalet motsvarar modellavtalets artikel 9 bör 
däremot enligt min mening rekommendationerna i OECDs Transfer Pri-
cing Guidelines följas baserat på 1969 års Wienkonventions regler om 
hur traktater ska tolkas. I dessa situationer menar jag att Sverige accep-
terat att dynamisk tolkning ska göras. För de fall det gjorts reservationer 
från Sveriges sida till artikeln eller anmärkningar till kommentaren eller 
OECDs Transfer Pricing Guidelines kan den gemensamma partsavsikten 
förstås komma i ett annat läge.

När korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL ska tolkas utgör OECDs 
Transfer Pricing Guidelines inte förarbeten utan kan närmast likställas 

93 Se t.ex. Preface punkt 16 till 2010 års version av OECD Guidelines.
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med tolkningsrekommendationer i doktrinen och bör tillmätas betydelse 
baserat på styrkan i de argument som anförs för tolkningen i den fråga 
som är föremål för prövning. Under avsnitt 4.3.5 nedan utvecklas detta 
ytterligare.

Vad sedan gäller OECDs vägledning avseende omkarakterisering av en 
transaktion94 är det inte lika entydigt vad som gäller vid skatteavtalstill-
lämpningen oavsett om det är fråga om ett skatteavtals internrättsliga- 
eller folkrättsliga sida, då det kan diskuteras om modellen till artikel 9 
överhuvudtaget ger utrymme för detta. Frågan är om möjligheten till 
omkarakterisering vid tolkning av skatteavtals artikel 9 enbart möjlig-
gör en prisjustering eller om även en omkarakterisering av den faktiska 
transaktionen ryms i lydelsen av denna.95 Jag har inte gjort någon mera 
djuplodande undersökning avseende frågan eftersom jag valt att avgränsa 
bort frågan eftersom svaret inte är nödvändigt för att uppfylla mitt syfte 
att undersöka om omkarakterisering enligt OECD Guidelines och Slut-
rapporten begränsas av intern rätt.96

4.3.5 Vid tillämpning av korrigeringsregeln
Vid tillämpningen av intern rätt, dvs. när korrigeringsregeln ska tolkas, 
har HFD uttalat att OECDs Transfer Pricing Guidelines i relevanta delar 
kan tjäna som vägledning.97 HFD har även uttalat att riktlinjerna inte 
är bindande. Att HFD uttalat att OECDs Transfer Pricing Guidelines 
i relevanta delar kan tjäna som vägledning för tolkningen av korrige-
ringsregeln stärker slutsatsen i avsnitt 4.3.3 att OECDs Transfer Pricing 

94 Dvs. omkarakterisering enligt OECD Guidelines punkterna 1.64–1.69 eller den nya 
vägledningen i Slutrapporten avseende omkarakterisering baserad på substance over form 
eller icke-erkännande av transaktioner som gäller från och med 23 maj 2016 och som 
kommer publiceras i nästa version av OECDs Transfer Pricing Guidelines i kapitel I, D1 
och D4 punkterna 1.119–1.125.
95 Dvs. är det avgörande om Slutrapportens vägledning ryms inom ramen för (i) artikel 
9 i modellen eller (ii) artikeln i det skatteavtal som är föremål för tolkning om det avviker 
från modellen?
96 Skatteavtalstolkning för att undanröja dubbelbeskattning genom korresponderande 
justeringar eller ömsesidiga förhandlingar utifrån bl.a. OECDs modell för skatteavtal och 
hur dess kommentar ska beaktas samt Wienkonventionens tolkningsregler är inte nöd-
vändiga att undersöka på djupet för att besvara frågeställningarna för denna studie. Se 
mera under avsnitt 1.4.3 gällande gjorda avgränsningar.
97 Se RÅ 1991 ref. 107 (Shell-målet), ”Regeringsrätten instämmer i KRS:s uttalande i 
nyssnämnda dom (s. 12 f.) att de riktlinjer som läggs fram i OECD-rapporten visserligen 
inte är bindande för de svenska skattemyndigheterna men att rapporten, som inte står i 
strid med 43 § 1 mom KL, ger en god och välbalanserad belysning av den problematik 
som det här gäller. De i rapporten förekommande uttalandena kan således i relevanta 
delar tjäna till ledning vid tillämpningen av nyssnämnda stadgande.”
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Guidelines bör likställas med tolkningsrekommendationer i doktrin där 
betydelsen avgörs av styrkan i argumenten för frågan som prövas. Genom 
HFDs uttalande får emellertid OECDs Transfer Pricing Guidelines en 
styrka i det avseende att när korrigeringsregeln ska tillämpas bör det 
undersökas om vägledningen är relevant för den situation som prövas.

Regeringen har sagt att riktlinjerna ger en god och välbalanserad belys-
ning av den problematik som såväl skattskyldiga som skattemyndigheter 
kan förväntas ställas inför på internprissättningsområdet och att värdefull 
vägledning kan hämtas från dessa i många fall.98 Regeringens uttalande 
gjordes i samband med att det i Sverige infördes regler om att upprätta 
skriftlig dokumentation av prissättning av transaktioner mellan företag 
i intressegemenskap och inspiration hämtades naturligen ur kapitel V i 
OECDs Transfer Pricing Guidelines. Det kan konstateras att det krävdes 
lagstiftning i Sverige för att dokumentationskrav skulle uppkomma, dvs. 
innan den nya lagstiftningen infördes räckte det inte med att hänvisa till 
kapitel V i OECDs Transfer Pricing Guidelines för att denna skyldig-
het skulle uppkomma. Det bör även sägas att regeringens uttalande om 
att ”…såväl Skatteverket som de skattskyldiga i många fall [kan] hämta 
värdefull vägledning från dessa…” gjordes i ett lagstiftningsarbete som 
inte avsåg någon ändring av korrigeringsregeln, utan i lagstiftningsar-
betet avseende dokumentationsskyldighet enligt LSK, varför värdet av 
uttalandet för tolkningen av korrigeringsregeln enligt min mening kan 
diskuteras. Därutöver uttalar inte regeringen att OECDs Transfer Pricing 
Guidelines är bindande utan i likhet med HFD att vägledning i relevanta 
delar kan hämtas från dessa. Även regeringens uttalande stärker slutsat-
sen att OECDs Transfer Pricing Guidelines närmast bör likställas med 
tolkningsrekommendationer i doktrin, men att det vid en tillämpning av 
korrigeringsregeln bör undersökas om vägledningen är relevant för den 
situation som prövas.

Baserat på främst HFDs uttalande bör vägledning från OECDs Trans-
fer Pricing Guidelines sökas när internprissättningsfrågor ska bedömas 

98 Se prop. 2005/06:169 s. 89, ”Kapitel V av nämnda riktlinjer ägnas uteslutande åt 
frågor om dokumentation på internprissättningsområdet. Allmänt sett kan sägas att 
riktlinjerna ger en god och välbalanserad belysning av den problematik som såväl skatt-
skyldiga som skattemyndigheter kan förväntas ställas inför på internprissättningsområ-
det. Det gäller även kapitel V om dokumentation. Eftersom riktlinjerna samtidigt ger 
uttryck för internationellt vedertagna principer på området kan såväl Skatteverket som 
de skattskyldiga i många fall hämta värdefull vägledning från dessa.” Detta uttalande 
gjordes i samband med att det i Sverige fr.o.m. beskattningsåret 2007 infördes regler 
om att upprätta skriftlig dokumentation av prissättning av transaktioner mellan företag 
i intressegemenskap i 19 kap. 2 a och b §§ LSK. Skatteverket har meddelat föreskrifter 
(SKVFS 2007:1) om dokumentationsskyldigheten och ytterligare information i med-
delandet SKV M 2007:25.
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enligt korrigeringsregeln. Utgångspunkten för tolkning och tillämpning 
av skattelag är med hänsyn till legalitetsprincipen lagtextens ordalydelse. 
Om lagtextens ordalydelse ger klart besked gäller detta. När lagtextens 
ordalydelse inte ger ett klart besked måste svar sökas i andra rättskällor. 
När HFD i dom gett prejudikat i en tolkningsfråga utgör detta gällande 
rätt. Om HFDs praxis inte ger besked eller är otydlig bör vägledning som 
ges i förarbetena ses som auktoritativa så länge som dessa ryms inom en 
tolkning av lagtextens ordalydelse. Vad gäller tolkningsrekommendatio-
ner i doktrinen bör dessa tillmätas betydelse baserat på styrkan i de argu-
ment som anförs för tolkningen i den aktuella frågan. OECDs Transfer 
Pricing Guidelines kan som ovan klargjorts närmast likställas med dok-
trin när vår interna korrigeringsregel ska tolkas, men får i relevanta delar 
viss starkare ställning genom RÅ 1991 ref. 107 (Shell-målet) utan att för 
den skull vara bindande.

För att OECDs Transfer Pricing Guidelines ska kunna ge värdefull 
vägledning i en prövad situation måste dessa ha en kontextuell förankring 
i normen, dvs. rymmas inom ramen för ordalydelsen i 14 kap. 19 § IL. 
OECDs Transfer Pricing Guidelines får alltså inte utvidga korrigerings-
regelns omfång i förhållande till dess ordalydelse och mängden rimliga 
tolkningar som regeln medger. När det är fråga om prövningar av om 
prissättningen på transaktioner är felaktig är OECDs Transfer Pricing 
Guidelines normalt vägledande. En prisjustering är det som korrigerings-
regeln ska leda till om förutsättningarna för det är uppfyllda.

MNEs väljer också i normalfallet i det praktiska arbetet med att pris-
sätta koncerninterna transaktioner att följa OECDs Transfer Pricing 
Guidelines och dess terminologi. I interna prissättningspolicys som utgör 
företagens interna riktlinjer för hur priserna på interna transaktioner ska 
bestämmas finner man exempelvis ofta att de prissättningsmetoder som 
anges i OECDs Transfer Pricing Guidelines används. Enligt min erfaren-
het har OECDs Transfer Pricing Guidelines således fått stort genomslag 
i den praktiska vardagen när priser sätts och följs upp av MNEs och 
sedermera dokumenteras. Även Skatteverket använder OECDs Transfer 
Pricing Guidelines som utgångpunkt när prissättningen på gränsöver-
skridande transaktioner granskas. När tvist uppkommer i en fråga om 
prissättning av gränsöverskridande transaktioner utgörs enligt min erfa-
renhet handlingarna i målen av dokumentation och argumentation med 
utgångspunkt från OECDs Transfer Pricing Guidelines anvisningar för 
hur priser ska bestämmas och prövas. Att OECDs Transfer Pricing Gui-
delines fått en stark förankring i det praktiska rättslivet står klart och är 
enligt min mening bra då dessa utgör ett bra metodstöd för att bestämma 
priser på transaktioner och hur detta arbete lämpligen dokumenteras. 
Att parter i domstol ibland argumenterar som om att OECDs Transfer 
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Pricing Guidelines vore lag eller förarbeten har enligt min mening sin 
förklaring i riktlinjernas starka förankring i det praktiska rättslivet. Sam-
tidigt är det vid rättstillämpningen centralt att ha klart för sig att OECDs 
Transfer Pricing Guidelines närmast är att likställa med doktrin när kor-
rigeringsregeln ska tillämpas och aldrig får utvidga korrigeringsregelns 
omfång mot vad mängden rimliga tolkningar av regeln medger.

Om OECD Guidelines punkterna 1.64–1.69 eller den sedan 23 maj 
2016 gällande nya vägledningen i OECDs Transfer Pricing Guidelines i 
kapitel I, D1 och D4 punkterna 1.119–1.12599 kan vara vägledande för 
tolkningen av korrigeringsregeln behöver således bl.a. undersökas utifrån 
om det är möjligt inom ramen för korrigeringsregeln eller om regeln 
enbart tillåter en prisjustering baserat på den faktiska transaktionen. I 
denna prövning ingår även att undersöka utrymmet för att omkvalificera 
rättshandlingar enligt HFDs praxis avseende beskattning på grundval av 
rättshandlingars verkliga innebörd.

Om OECDs nya och gamla vägledning avseende omkarakterisering 
av transaktioner kan vara styrande för tolkningen av korrigeringsregeln 
behöver således undersökas utifrån om detta avgörs av vad som ryms 
inom en kontextuell tolkning av korrigeringsregeln. Vid tolkningen av 
vår interna regel i 14 kap. 19 § IL och möjligheten till omkarakterisering 
är min utgångspunkt att bedömningen bör göras enligt den traditionella 
rättskälleläran100 och RFs föreskriftskrav.101 Att OECDs Transfer Pricing 
Guidelines kan tjäna som vägledning för tolkningen av korrigeringsre-
geln följer av att den är vår interna armlängdsregel som i stort motsvarar 
artikel 9 i OECDs modellavtal, dvs. armlängdsstandarden. En tolknings- 
och metodfråga som uppkommer när det undersöks om omkarakterise-
ring enligt OECD Guidelines och Slutrapporten, när korrigeringsregeln 
ska tillämpas, begränsas av HFDs praxis om beskattning på grundval av 
rättshandlingars verkliga innebörd och/eller korrigeringsregeln, är om 
och i så fall hur den s.k. gyllene regeln får genomslag. Min undersökning 
är gjord baserad på utgångpunkten att den gyllene regeln utgör gällande 
rätt, dvs. att beskattning enligt skatteavtal kan ske i den utsträckning den 
inte utvidgar den rätt att beskatta som följer i en stat enligt dess interna 
skatterätt.102

99 Dvs. baserat på Slutrapporten, gällande omkarakterisering eller icke-erkännande av 
gränsöverskridande transaktioner.
100 Se avsnitt 1.3.
101 Se avsnitt 4.3.2 ovan.
102 Vad gäller tolkningsprincipen den gyllene regeln se t.ex. Lindencrona i SvSkT 1992 
s. 125 ff., Lindencrona 1994 s. 24 ff. Se även Dahlberg 2000 s. 64. I införlivandelagarna 
finns numera enligt Dahlberg alltid den regel som Lindencrona benämner ”dubbelbe-
skattningsavtalsrättens gyllene regel”, vilken ibland bara kallas ”gyllene regeln”. Se Dahl-
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4.3.6  Betydelsen av att korrigeringsregelns lydelse är avsedd  
att harmoniera med skatteavtalen

År 1965 gjordes en ändring av korrigeringsregeln för att bestämmelsen 
skulle harmoniera bättre med skatteavtalen.103 Genom revideringen var 
avsikten att vid tillämpning av den internrättsliga korrigeringsregeln ge 
Skatteverket den rätt som rymdes inom en tolkning i skatteavtalen. Tan-
ken var alltså att den interna korrigeringsregeln inte bör vara snävare i 
sin tillämpning för att prisjustering ska kunna aktualiseras än vad som 
följer av skatteavtal.104 Man tog bland annat bort kravet på att vinstöver-
föringen skulle vara avsevärd.105

Redan inledningsvis bör det konstateras att det vid tidpunkten för revi-
deringen 1965 inte fanns någon vägledning från OECD i form av rap-
porter på internprissättningsområdet.106 Det finns med andra ord inga 
uttalanden i förarbetena till korrigeringsregeln om att OECDs Transfer 
Pricing Guidelines ska ligga till grund för den prisprövning av transaktio-
ner som görs enligt korrigeringsregeln. Några uttalanden avseende omka-
rakterisering av transaktioner återfinns inte heller i förarbetena.107

Skatteavtalen fanns dock med som jämförelse vid revideringen 1965, 
dvs. i syfte att den interna korrigeringsregeln inte ska vara snävare i sin 
tillämpning än skatteavtalen. Jag har ovan redan konstaterat att OECDs 
Transfer Pricing Guidelines har doktrinliknande rättskällevärde när den 
internrättsliga korrigeringsregeln ska tillämpas. Trots detta konstaterande 
om OECDs Transfer Pricing Guidelines rättskällevärde återfinns nedan 
en problematisering och analys av om de likartade lydelserna i korrige-
ringsregeln och artikel 9 (1) i OECDs modellavtal och 1965 års anpass-
ning av regeln till skatteavtalen kan medföra att OECDs Transfer Pricing 
Guidelines får en annan rättslig auktoritet än doktrinliknande när kor-
rigeringsregeln ska tillämpas.108

I avsnitt 4.3.4 ovan har jag redogjort för att OECDs Transfer Pricing 
Guidelines får sin rättsliga status vid skatteavtalstillämpningen genom att 
OECDs kommentar till artikel 9 i modellavtalet hänvisar till riktlinjerna. 
I detta sammanhang bör det återigen sägas att varken OECDs kom-

berg 2014 s. 258. I t.ex. 2 § införlivandelagen till 1994 års avtal mellan Sverige och USA 
stadgas det, ”Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför en 
inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.”
103 Se avsnitt 4.2.1.
104 Se prop. 1965:126 s. 31.
105 Se prop. 1965:126 s. 53 och i specialmotiveringen till ändringen i 43 § 1 mom. KL 
s. 57 och s. 60. Se även avsnitt 4.2.1.
106 Se redogörelsen i avsnitt 3.1.
107 Se genomgången i avsnitt 4.2.3.
108 För citat av lydelserna se avsnitt 1.1.2 och 1.1.3.
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mentar eller OECDs Transfer Pricing Guidelines, som kommentaren till 
artikel 9 hänvisar till, ens är bindande vid skatteavtalstillämpning utan 
det normativa uttalandet återfinns i artikel 9 i modellavtalet.109 Kom-
mentarerna till modellavtalet har betydelse vid tolkningen av skatteavtal 
som bygger på modellavtalet, men kan i vissa fall även vara vägledande 
vid tillämpning av svensk intern lagstiftning.

För att artiklar i modellavtalet, kommentarer till modellavtalet och 
således indirekt även OECDs Transfer Pricing Guidelines i delar ska 
kunna vara vägledande för tolkning av intern lag utöver doktrin måste 
enligt min mening att den interna lagstiftningen bygga på samma princi-
per som modellavtalet och artiklar i OECDs modellavtal haft stor bety-
delse för den internrättsliga lagstiftningen som är föremål för tolkning 
och att detta tydligt framgår av svenska förarbeten.

För att artikel 9 i modellavtalet, dess kommentar som hänvisar till de 
icke-bindande OECDs Transfer Pricing Guidelines ska kunna vara vägle-
dande för tolkning av korrigeringsregeln måste således enligt min mening 
korrigeringsregeln bygga på samma principer som artikel 9 och att artikel 
9 i modellavtalet haft stor betydelse för den internrättsliga lagstiftning-
en. Dessutom måste dessa omständigheter tydligt framgå av förarbetena 
till korrigeringsregeln. Det kan konstateras att korrigeringsregeln byg-
ger på samma princip som artikel 9 i modellavtalet, dvs. armlängdsprin-
cipen. Enligt min mening kan detta vara en av anledningarna till att 
HFD och regeringen (jämför avsnitt 4.3.5) uttalat att OECDs Transfer 
Pricing Guidelines i relevanta delar kan vara vägledande för prövningen 
av om en gränsöverskridande transaktion är felprissatt eller inte jämfört 
med vad oberoende kommit överens om. Det har även ovan klargjorts 
att skatteavtalen fanns med som jämförelse vid revideringen 1965, dvs. 
i syfte att korrigeringsregeln inte ska vara snävare i sin tillämpning än 
skatteavtalen. Av utredningen110 som föregick propositionen111 framgår 
att OECDs modellartikel funnits med som referens när anpassningen till 
den internationellt vedertagna föreslogs av utredningen. Däremot finns 
det av naturliga skäl inga uttalanden i förarbetena att de senare framtagna 
och publicerade riktlinjerna från OECD i OECDs Transfer Pricing Gui-
delines har haft stor betydelse för utformningen av korrigeringsregeln. 
Som bekant inkluderar OECDs Transfer Pricing Guidelines vägledning-
en avseende omkarakterisering av transaktioner som har särskilt intresse 
i denna undersökning.

109 Se avsnitt 4.3.4.
110 SOU 1962:59.
111 Prop. 1965:126.
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Korrigeringsregeln är en felprisregel för vinstöverföringar till utlan-
det som bygger på att en jämförelse ska göras med oberoende parters 
prissättning för en motsvarande eller liknande transaktion, vilket även 
gäller för modellavtalets artikel 9. Jag menar att det går att hävda att 
dessa bygger på samma princip. Detta särskilt som revideringen 1965 
gjordes mot bakgrund av att den tidigare lydelsen i 43 § KL bedöm-
des vara mera restriktiv än skatteavtalens. Den första utgåvan av OECDs 
modellavtal kom 1963. Den följdes av en nyutgåva år 1977.112 Dub-
belbeskattningssakkunniga föreslog som tidigare nämnts i SOU 1962:59 
en ändrad lydelse av dåvarande korrigeringsregeln i 43 § KL baserad på 
skatteavtalens motsvarighet till artiklar om inkomstförflyttningar mel-
lan integrerade företag och konstaterade att korrigeringsregeln var mera 
restriktiv i sin utformning än skatteavtalens i avseendet att inkomstjuste-
ring krävde att inkomsten med anledning av transaktionen blivit avsevärt 
lägre.113 Revideringen 1965 har utgått från av Sverige ingångna skatte-
avtals lydelser av armlängdsstandarden och från OECDs modellbestäm-
melse. Senare ändringar av korrigeringsregeln har sänkt beviskravet för 
Skatteverket vid misstanke om inkomstöverföring.114 Övriga ändringar 
i korrigerings regeln har endast varit av redaktionell art och inte avsett 
att ändra bestämmelsen i sak. Att revideringen 1965 utgått från OECDs 
modellavtal talar för att korrigeringsregeln och artikel 9 i modellavtalet 
utgår från samma princip.

Utöver det ovan sagda bör det sägas att det finns det en skillnad i 
ordalydelserna mellan artikel 9 i modellavtalet och korrigeringsregeln 
vad gäller frågan om prövningen utgår från ett avtalsförhållande. Kor-
rigeringsregeln utgår från ett avtalsförhållande för en transaktion medan 
artikel 9 i OECDs modellavtal utgår från kommersiella eller finansiella 
affärsförhållanden.115

Svaret på om och i så fall vad som utgör den rättsliga avgränsningen för 
när transaktioner kan omkarakteriseras enligt korrigeringsregeln finner 
inte sitt svar i det faktum att lydelserna i artikel 9 i modellen är snarlik 
korrigeringsregelns. Att den interna regleringen utformats på ett sådant 
sätt att den inte är tänkt att inskränka den beskattningsrätt som tillkom-
mer Sverige enligt skatteavtal när fråga är om prisjustering baserad på 
en genomförd transaktion framstår som naturligt. I lagstiftningsarbetena 
från 1928, 1965 och 1982 gällande korrigeringsregeln finns det däremot 

112 Se bilaga 8 där bl.a. 1963 och 1977 års lydelse av modellens artikel 9 återfinns. Se 
även bl.a. Dahlberg 2014 s. 254.
113 Se prop. 1965:126 s. 31.
114 Se prop. 1982/83:73.
115 Se citat i avsnitt 1.1.2 och 1.1.3. Korrigeringsregeln utgår från ett avtalsförhållande 
medan modellavtalets norm endast stadgar ett affärsförhållande.
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inga uttalanden alls avseende omkarakterisering av transaktioner eller 
hänvisningar till att de senare utgivna riktlinjerna från OECD avseende 
just omkarakterisering av transaktioner ska tillämpas.116 Att vägledning-
en avseende just omkarakterisering av transaktioner inte utgör en rätts-
källa med auktoritet utöver doktrinliknande när korrigeringsregeln ska 
tillämpas, trots att en anpassning till skatteavtalen gjordes 1965, följer 
av avsaknaden av uttalanden avseende omkarakterisering av transaktio-
ners rubricering i sig vid utarbetandet av den svenska korrigeringsregeln 
och av att några hänvisningar till OECD vägledning omöjligen kunnat 
göras då dessa publicerades av OECD långt senare än 1965 års anpass-
ning till skatteavtalen.117 Därutöver finns det som ovan sagts en skillnad 
i ordalydelserna mellan artikel 9 i modellavtalet och korrigeringsregeln 
vad gäller frågan om prövningen utgår från ett avtalsförhållande. Kor-
rigeringsregeln utgår från ett avtalsförhållande för en transaktion medan 
artikel 9 i OECDs modellavtal utgår från kommersiella eller finansiella 
affärsförhållanden.

Vad gäller rättskällevärdet av artiklar i modellavtalet, kommentarer 
till modellavtalet och således även OECDs Transfer Pricing Guidelines 
för att tolka internrättsliga reglers innebörd, t.ex. korrigeringsregeln, gäl-
ler enligt min mening följande. För att dessa ska kunna användas måste 
den interna lagstiftningen bygga på samma principer som modellavtalet 
och att den relevanta artikeln i OECDs modellavtal haft stor betydelse 
för den internrättsliga lagstiftningen och att detta tydligt framgår av de 
svenska förarbetena. Därutöver gäller enligt min mening att artiklar i 
modellavtalet som den interna lagstiftningen förvisso bygger på och som 
tydligt legat till grund för lagstiftningen aldrig kan utvidga en internrätts-
lig regel om denna vid en tolkning i sig inte inrymmer en tolkning enligt 
modellavtalets artikel.118 Man skulle kunna kalla detta för en gyllene regel 
avseende modellavtalets och dess kommentars rättskällevärde när det är 
fråga om tolkning av intern rätt när OECDs modellavtal haft stor bety-
delse vid framtagandet av den interna regeln. Ett annat sätt att formulera 
detta är att syften som återfinns i t.ex. förarbeten (vilka i sig kan hänvisa 
till OECD-arbeten) inte kan ligga till grund för beskattningen om de 
tolkningsalternativ som en lagregels ordalydelse medger inte inrymmer 
en dylik utgång eller om fast praxis begränsat en regels räckvidd.

116 Se avsnitt 4.2.3.
117 Vägledning avseende omkarakterisering återfinns i 1979 års rapport s. 19–20 punk-
terna 23 och 24 och är mera kortfattad än den vägledning som återfinns i första versionen 
av OECDs Transfer Pricing Guidelines från 1995 (punkterna 1.36–1.41) som motsvarar 
den vägledning som återfinns i OECD Guidelines (punkterna 1.64–1.69).
118 Jämför med den gyllene regeln vid skatteavtalstillämpning. Se avsnitt 4.3.5.
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Sammanfattat kan följande slutsatser dras. När det är fråga om att 
pröva prissättningen baserad på åsatt transaktions rubricering kan 
OECDs Transfer Pricing Guidelines i relevanta delar vara vägledande 
för prövningen av om en gränsöverskridande transaktion är felprissatt 
eller inte jämfört med vad oberoende kommit överens om. Detta har 
också uttalats av både regeringen och HFD. Den ovan gjorda analysen 
har klargjort att de likartade lydelserna i korrigeringsregeln och artikel 9 
(1) i OECDs modellavtal i sig inte medför att OECDs Transfer Pricing 
Guidelines får en annan rättslig auktoritet än doktrin när den svenska 
interna lagregeln ska tillämpas. Vad gäller frågan om OECDs Transfer 
Pricing Guidelines vägledning avseende omkarakterisering av transak-
tioner kan vara vägledande för tolkningen av korrigeringsregeln kan det 
konstateras att inga uttalanden i förarbetena finns om att detta bör kunna 
göras eller inte. Det är således inte fråga om en situation där förarbetena 
uttalar detta och hänvisar till OECDs Transfer Pricing Guidelines. Frå-
gan om vägledningen kan ligga till grund för omkarakterisering av gräns-
överskridande transaktioner när korrigeringsregeln ska tillämpas avgörs 
av om de tolkningsalternativ som korrigeringsregelns ordalydelse medger 
inrymmer OECDs vägledning avseende omkarakterisering och/eller om 
fast praxis begränsar denna möjlighet.

4.4 Utgör transaktionen rättsfakta enligt 
korrigeringsregeln?

Frågan om OECDs riktlinjer gällande omkarakterisering av gränsöver-
skridande transaktioner kan vara vägledande för tolkningen av 14 kap. 
19 § IL eller om korrigeringsregeln enbart tillåter en prisjustering baserat 
på den faktiska transaktionen, men beaktat oberoende avvikande villkor, 
behandlas i detta avsnitt. Nedan följer inledningsvis en analys av den för 
frågan relevanta rekvisitet i korrigeringsregeln.119

Korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL har sedan KLs tillkomst varit en 
del av inkomstskatterätten men har över tid genomgått vissa förändring-
ar.120 Regeln har följande ordalydelse:

”Om resultatet av en näringsverksamhet blir lägre till följd av att villkor avta-
lats som avviker från vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende 

119 Vad gäller bestämmelsens samtliga rekvisit ”avtalsförhållande, ekonomisk intresse-
gemenskap, avvikande avtalsvillkor och inkomstminskning” se avsnitt 4.2.2 där rekvisi-
ten genomgås och regelns rättsfakta och rättsföljd genomgås. Se även t.ex. Wiman 1987 
s. 74 ff., Arvidsson 1990 s. 121 ff., Aldén 1998 s. 111 ff.
120 Se avsnitt 4.2.1.
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näringsidkare [min kursivering], ska resultatet beräknas till det belopp som 
det skulle ha uppgått till om sådana villkor inte funnits. Detta gäller dock 
bara om

1. den som på grund av avtalsvillkoren får ett högre resultat inte ska 
beskattas för detta i Sverige enligt bestämmelserna i denna lag eller på grund 
av ett skatteavtal,

2. det finns sannolika skäl att anta att det finns en ekonomisk intressege-
menskap mellan parterna, och

3. det inte av omständigheterna framgår att villkoren kommit till av 
andra skäl än ekonomisk intressegemenskap.”

I bestämmelsen ges alltså ett antal rekvisit som ska föreligga för att en 
ombeskattning av en näringsidkare ska kunna aktualiseras på grund av att 
prissättningen med närstående utländska parter inte varit marknadsmässig.

För att rättsföljden, en korrigering av det skattemässiga resultatet för 
en näringsverksamhet i Sverige, skall inträda krävs det således bl.a. att 
den svenska näringsidkaren med det utländska närstående företaget kom-
mit överens om ”…att villkor avtalats som avviker från vad som skulle ha 
avtalats mellan sinsemellan oberoende näringsidkare…”. Detta följer direkt 
av ordalydelsen.

Enligt min mening innebär rekvisitet om avvikande avtalsvillkor att 
en jämförelse måste ske med de avtalsvillkor som oberoende parter hade 
kommit överens om för motsvarande transaktion (-er).121 Denna pröv-
ning av om avtalsvillkoren är armlängdsmässiga ska göras baserat på 
den transaktion (-er) som ingåtts mellan de närstående parterna. Om 
det finns avvikelser i avtalsvillkoren för den interna transaktionen från 
vad som skulle ha avtalats mellan oberoende parter ska resultatet justeras 
skattemässigt på så sätt att priset motsvarar priset mellan oberoende par-
ter. När företag i intressegemenskap vid en intern transaktion avtalar om 
inte armlängdsmässiga villkor för transaktionen kan prisjustering aktua-
liseras. När det finns avvikande villkor i en transaktion mellan närstående 
ska ett jämförelsepris, beräknat med hänsyn till det avvikande villkoret 
(-n), tas fram av Skatteverket som sedan kan utgöra grund för ändring 
av näringsidkarens skattepliktiga resultat för den interna transaktionen. 
Det är i analysen av hur en intern transaktion ska prissättas och/eller hur 
prissättningen av transaktionen ska prövas som OECDs Transfer Pricing 
Guidelines i relevanta delar ger vägledning för tillvägagångssättet, vilket 
också bekräftas av HFD och regeringen.122

Bestämmelsen i 14 kap. 19 § IL om ”…villkor avtalats som avviker från 
vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende näringsidkare…” 

121 Se även avsnitt 4.2.2.
122 Se avsnitt 4.3.5.
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kräver enligt min bedömning en tolkning utifrån den faktiskt företagna 
transaktionen vars villkor prövas mot vad oberoende parter hade avta-
lat. Den företagna transaktionen och dess avtalsvillkor utgör med andra 
ord rättsfakta som uppställs i regeln. För att kunna pröva rättsfaktumet 
avvikande avtalsvillkor från vad oberoende näringsidkare skulle ingått 
måste det finnas en rättshandling/transaktion i grunden som prövningen 
utgår från. Även transaktionen mellan sinsemellan oberoende närings-
idkare och denna transaktions avtalsvillkor utgör rättsfakta i regeln. Det 
är således från oberoende avvikande avtalsvillkor för transaktionen som 
kan medföra ändring av det skattepliktiga resultatet av transaktionen, 
dvs. en prisjustering för det felaktiga priset för transaktionen.

Av förarbetena till korrigeringsregeln framgår inte annat än att pröv-
ningen av om avvikande avtalsvillkor föreligger jämfört med oberoende 
sådana bör utgå från transaktionen mellan parterna i intressegemen-
skap.123 Någon vägledning av eventuella undantagsmöjligheter att omka-
rakterisera en transaktion (-er) står inte att finna i några motivuttalanden. 
I denna del är förarbetena tysta.124

Ordalydelsen i 14 kap. 19 § IL nödvändiggör således att prövningen 
utgår från en transaktion. Se nedan citat av ordalydelsen i 14 kap. 19 § 
IL där jag kursivt lagt in transaktion (-en), vilket har till syfte att tydlig-
göra att prövningen av avvikande villkor kräver en transaktion som pröv-
ningen utgår ifrån.

”Om resultatet av en näringsverksamhet blir lägre till följd av att villkor 
(för en transaktion) avtalats som avviker från vad som skulle ha avtalats (för 
transaktionen) mellan sinsemellan oberoende näringsidkare, ska resultatet 
(för transaktionen) beräknas till det belopp som det skulle ha uppgått till om 
sådana villkor inte funnits.”

Transaktionen mellan parterna i intressegemenskap utgör således rätts-
fakta i regeln och det är för den prövade transaktionen som regelns 
rättsföljd uppkommer. En fråga är om det finns alternativa tolkningar 
av korrigeringsregeln som kan leda till en annan slutsats. I ordalydelsen 
ryms enligt min mening en tolkning där prövningen av om avvikande 
avtalsvillkor föreligger ska göras mot vad som skulle avtalats i ”allmän-
het” mellan oberoende parter. Även denna tolkning kräver enligt min 
mening att prövningen utgår från transaktionen, dvs. transaktionen mel-
lan parterna i intressegemenskap utgör rättsfakta i regeln. I situationer 
när transaktionen (-erna) är så säregna och artskilda i jämförelse mellan 
oberoende förekommande avtalskonstruktioner och att avvikelserna inte 

123 Se genomgången och analysen i avsnitt 4.2.3.
124 Se avsnitt 4.3.6.
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går att justera för genom priskorrigering av transaktionen (-erna) upp-
kommer enligt min mening frågan om vad som utgör avgränsningen för 
när transaktionen (-erna) kan omkarakteriseras.

En jämförelse kan göras med utgången i Mobil oil (RÅ 1990 ref. 34) 
där varken något jämförbart oberoende avtalsvillkor eller jämförelsepris 
hade presenterats. HFD konstaterade att finansiering mellan närings-
idkare som är oberoende av varandra inte sker genom riskkapital utan 
genom lån på marknadsmässiga villkor. En jämförelse med vad som 
skulle ha gällt om bolagets verksamhet istället finansierats av ett utomstå-
ende företag kunde därför enligt HFD inte leda till att man med stöd av 
korrigeringsregeln skatterättsligt skulle behandla det avtalade lånet som 
någon form av aktieägartillskott, dvs. omkarakterisering av transaktionen 
tilläts inte.125

I RÅ 1980 Aa 114 (Kentruckmålet) kom HFD fram till att någon grund 
för att beskatta ränteintäkter hos Kentruck AB inte förelåg eftersom dom-
stolen utgick från de civilrättsligt giltiga rättshandlingarna och gjorde en 
prisjustering av varuförsäljningen till det schweiziska dotterbolaget enligt 
korrigeringsregeln. Skatteverket hävdande att rättshandlingarna skulle 
bortses ifrån. Genom att HFD utgick från de civilrättsligt giltiga rätts-
handlingarna med vilket följer att de likvida medlen tillkom dotterbolaget 
är det följdriktigt att ränteintäkten på dessa medel inte skulle beskattas i 
Kentruck AB vilket Skatteverket yrkade. De likvida medlen hade erhållits 
av dotterbolaget – genom en felprissättning som blev föremål för prisjus-
tering enligt korrigeringsregeln – och beskattningen ska följa denna effekt 
av faktiskt företagna civilrättsligt giltiga rättshandlingar.126

I RÅ 79 1:98 (Findusmålet) utgick HFD från civilrättsligt rådande fakta, 
dvs. att det schweiziska moderbolaget var ägare av de immateriella tillgång-
arna som licensierades ut till det svenska bolaget. Skatteverket hävdade att 
en oberoende part inte hade överlåtit tillgångarna till ett helt utomstående 
företag för att sedan återlicensiera dessa, varför licensbetalningen i sin hel-
het skulle beskattas i Sverige. Den mellan parterna gjorda överlåtelsen av 
varumärken blev inte föremål för en omkarakterisering av HFD.127

Det bör i detta sammanhang sägas att frågor om omkarakterisering 
enligt min mening kan aktualiseras när korrigeringsregeln skall tillämpas. 
Det kan som ovan nämnts vara i situationer där prövad transaktion utgör 
en inte förekommande transaktion mellan oberoende parter och att det 
inte går att ändra det skattepliktiga resultatet av transaktionen enligt kor-
rigeringsregeln genom att jämföra med vad oberoende hade avtalat för 

125 Se även avsnitt 4.2.5.
126 Se även avsnitt 4.2.5.
127 Se även avsnitt 4.2.5.



204

villkor samt att transaktionen inte är korrekt rubricerad civilrättsligt sett. 
Jag kommer utveckla avgränsningen för när omkarakterisering av trans-
aktioner enligt korrigeringsregeln kan aktualiseras ytterligare längre fram 
i detta kapitel. Men det bör redan här sägas att för det fall det finns ytter-
ligare transaktioner mellan de närstående företagen än den prövade trans-
aktionen, och att det är det som är det avvikande jämfört med hur obe-
roende parter strukturerar transaktionen, så ska även dessa transaktioner 
prövas mot korrigeringsregeln. Om prissättningen på dessa transaktioner 
inte är armlängdsmässig ska det skattepliktiga resultatet av dessa änd-
ras enligt korrigeringsregeln. Det är med andra ord enligt min mening 
inte i situationen att andra än den prövade transaktionen är felprissatta 
(eller inte prissatta alls) som frågan om omkarakterisering av transaktio-
ner aktualiseras när korrigeringsregeln ska tillämpas. Är exempelvis ett 
civilrättsligt giltigt köp av en tillgång föremål för prövning mot korrige-
ringsregeln och priset avviker jämfört mot oberoende parters pris på en 
motsvarande transaktion ska prisjustering aktualiseras, dvs. resultatet av 
transaktionen ska beskattas justerat för det avvikande prisvillkoret. Even-
tuella övriga transaktioner som görs mellan de närstående parterna och 
som felprissatts blir också föremål för justering enligt korrigeringsregeln. 
Frågor om omkarakterisering av transaktioner när korrigeringsregeln ska 
tillämpas aktualiseras normalt när en prövad transaktion väcker frågor 
om den är riktigt rubricerad eller inte, exempelvis är det fråga om ett köp 
av en tillgång, hyra av densamma eller lån mot pant i tillgången och inte 
det faktum att det kan finnas andra transaktioner mellan de närstående 
parterna vilka kan ha felprissatts ställt mot korrigeringsregeln.

Analysen så här långt ger att ordalydelsen i 14 kap. 19 § IL nödvän-
diggör att prövningen utgår från en transaktion och att det är avvikande 
villkor för den företagna transaktionen som kan medföra prisjustering. 
Den företagna transaktionen utgör ett uppställt rättsfakta i regeln. Ana-
lysen i avsnitt 4.3 visar även att OECD Guidelines och Slutrapportens 
vägledning gällande omkarakterisering eller icke-erkännande av gräns-
överskridande transaktioner bara kan vara vägledande för tolkningen 
av 14 kap. 19 § IL om det är möjligt inom ramen för lagregeln, dvs. 
om regeln enbart tillåter en prisjustering baserat på den faktiska trans-
aktionen kan omkarakterisering inte göras baserat på vägledningen från 
OECD. Av förarbetena framgår att prövningen av korrigeringsregeln 
utgår från den mellan parterna företagna transaktionen (-erna). I frågan 
om det är möjligt att omkarakterisera transaktioner ges ingen vägledning 
i förarbetena. I den begränsade praxis avseende korrigeringsregeln och 
frågan om omkarakterisering som finns har HFD utgått från de av par-
terna civilrättsligt ingångna giltiga rättshandlingarna, dvs. från de faktiskt 
företagna transaktionerna. Ställt mot föreskriftkravet i RF att en norm 
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inte får tillämpas utanför ramen för rimliga tolkningar, dvs. att extensiv 
och analog lagtolkning utanför ramen för rimliga tolkningar av en prö-
vad lagregel inte tillåten, kan det konstateras att ordalydelsen i 14 kap. 
19 § IL uppställer rättsfakta som nödvändiggör att prövningen utgår från 
en transaktion och att det är avvikande villkor från vad oberoende parter 
hade avtalat för den företagna transaktionen som kan medföra prisjuste-
ring.

Genom att det därutöver är helt klart att av regeringen meddelade 
verkställighetsföreskrifter inte får utvidga tillämpningsområdet av en 
överordnad lagregel är det inte heller möjligt genom riktlinjer utfärdade 
av det mellanstatliga organet OECD att ändra innehållet i lag.128 Den 
fortsatta analysen under detta avsnitt kommer fokusera på om vägled-
ningen i OECD Guidelines och Slutrapporten gällande omkarakterise-
ring tillför något så väsentligt nytt att de ändrar innehållet i lagregeln i 
14 kap. 19 § IL, trots att jag är fullt medveten om att OECD Guidelines 
och Slutrapporten inte utgör en till lag underordnad norm.

4.5 Ändrar OECDs riktlinjer avseende 
omkarakterisering innehållet i 
korrigeringsregeln?

Av genomgången i avsnitt 4.3.2 framgår att verkställighetsföreskrifter 
inte får utvidga tillämpningsområdet av en överordnad lagregel. Av denna 
grundlagsstadgade princip följer enligt min bedömning att det inte hel-
ler är möjligt att genom riktlinjer utfärdade av det mellanstatliga organet 
OECD att ändra innehållet i lag. Det bör i sammanhanget understrykas 
att varken OECD Guidelines eller Slutrapporten har samma rättskäl-
levärde som verkställighetsföreskrifter utan utgör oförbindande relevant 
och vägledande doktrin i vissa situationer när korrigeringsregeln ska till-
lämpas. Även detta visar enligt min mening att varken OECD Guidelines 
eller Slutrapporten får utvidga en lagregel. OECD Guidelines eller Slut-
rapporten är varken lag, praxis, förarbeten eller verkställighetsföreskrifter 
när 14 kap. 19 § IL ska tillämpas. Bedömt mot den allmänt accepterade 
rättskälleläran är riktlinjerna som tidigare sagts således närmast att jäm-
ställa med oförbindande doktrin (som i och för sig ska prövas) där argu-
mentens vikt blir avgörande för värdet av det sagda när lagregeln i 14 kap. 
19 § IL ska tillämpas.129

128 Se avsnitt 4.3.2.
129 Se avsnitt 4.3.5.
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Trots att OECD Guidelines och Slutrapporten inte är en underord-
nad norm till lagregeln i 14 kap. 19 § IL (dvs. ej verkställighetsföre-
skrift underordnad 14 kap. 19 § IL) prövar jag vägledningen avseende 
omkarakterisering eller icke-erkännande av transaktioner såsom varande 
underordnad norm vid analysen nedan.

Vid ett försök till praktisk precisering bör enligt min mening följande 
vara vägledande vid prövning av om till lag orderordnade normer får till-
lämpas.130

– Regler som genom sin ordalydelse och konstruktion uttömmande 
reglerar något ger litet utrymme för att kunna utfyllas genom under-
ordnade normer.

– För att en verkställighetsföreskrift eller annan underordnad norm 
ska åsidosättas enligt 11 kap. 14 § RF krävs att den underordnade 
normen tillför något ”väsentligt nytt” utöver vad som följer av orda-
lydelsen.

Avseende den första punkten ovan, är frågan om lagtexten i 14 kap. 19 § 
IL är tydlig. Av min analys i avsnitt 4.4 ovan framgår att en transaktion 
och dess avtalsvillkor utgör rättsfakta och att ordalydelsen nödvändiggör 
att prövningen av avvikande villkor utgår från en transaktion, inte att 
själva transaktionen ska prövas eller klarläggas utifrån ”sin ekonomiska 
innebörd” eller att den ”kommersiella rationaliteten” för transaktionen 
ska prövas (jämför substance over form-prövningen i Slutrapporten 
respektive undantagssituationerna i OECD Guidelines). Det kan med 
andra ord sägas att lagtexten till såväl konstruktion som ordalydelse utgår 
från parternas transaktion. I detta avseende är lagregeln uttömmande 
enligt min mening.

Den andra punkten ovan berör frågan om ”normen” omkarakterisering 
enligt OECD Guidelines, en substance over form-prövning eller icke-
erkännande av en transaktion enligt Slutrapporten tillför något ”väsent-
ligt nytt”. Att genomföra en omkarakterisering enligt OECD Guidelines 
vägledning, dvs. omkarakterisera en transaktion om den ekonomiska 
innebörden av en transaktion avviker från dess form eller om oberoende 
företag inte skulle ha konstruerat transaktionen på det sätt som gjorts och 
om ett armlängdsmässigt pris i praktiken inte kan bestämmas för transak-
tionen eller baserat på Slutrapportens vägledning om omkarakterisering 
baserad på en substance over form-prövning eller ett icke-erkännande 

130 Se avsnitt 4.3.2.
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av transaktionen, tillför enligt min bedömning något väsentligt nytt till 
14 kap. 19 § IL.131 Detta utvecklas nedan.

Det har tidigare konstaterats att ordalydelsen i 14 kap. 19 § IL nöd-
vändiggör att prövningen utgår från en transaktion där avvikande villkor 
för denna transaktion kan medföra prisjustering. I citatet i avsnitt 4.4 
ovan av ordalydelsen i 14 kap. 19 § IL där jag kursivt lagt in transaktion 
(-en), har till syfte att tydliggöra att prövningen av avvikande villkor krä-
ver en transaktion som prövningen utgår ifrån, dvs. transaktionen utgör 
ett rättsfaktum.

Att omkarakterisera själva transaktionen utifrån OECD vägledning/
norm tillför något väsentligt nytt utöver vad som följer av ordalydelsen. 
Att omkarakterisera en transaktions form eller rubricering utifrån att 
transaktionens ekonomiska innehåll avviker från dess form eller utifrån 
att transaktionens form inte är rationell vid en jämförelse av hur obero-
ende skulle ha utformat transaktionen (vilket de facto är det som OECDs 
riktlinjer avseende omkarakterisering sett som norm skulle innebära) 
ryms enligt min mening inte inom ordalydelsen i 14 kap. 19 § IL. Dess-
utom tillför det något väsentligt nytt och får därför inte tillämpas efter-
som det då utvidgar 14 kap. 19 § IL i förhållande till sin ordalydelse. 
Föreskriftkravet innebär att en norm inte får tillämpas utanför ramen för 
rimliga tolkningar. Att omkarakterisera rättshandlingar enligt OECDs 
oförbindande anvisningar, dvs. baserat på att transaktionens ekonomiska 
innehåll avviker från dess form eller utifrån att transaktionens form inte 
är rationell vid en jämförelse av hur oberoende skulle givit transaktionen 
form, ligger enligt min mening utanför ramen för rimliga tolkningar av 
14 kap. 19 § IL. Denna slutsats innebär inte att rättshandlingar inte kan 
omkarakteriseras i vissa situationer enligt gällande rätt i Sverige, men det 
innebär att OECDs vägledning om när omkarakterisering av transaktio-
ner bör ske inte får användas när korrigeringsregeln ska tillämpas. I nästa 
avsnitt kommer jag behandla i vilka situationer som omkarakterisering 
är tillåten.

Att generellt tillåta omkarakterisering av transaktioner enligt OECDs 
vägledning när korrigeringsregeln tillämpas skulle medföra ett stadgande 
av en skatterättslig genomsynsnorm (baserad på vägledning från det mel-
lanstatliga organet OECD) vilket strider mot RF beaktat att allt uttag av 
skatt i Sverige måste ha stöd i lag enligt 2 kap. 10 § andra stycket och 
8 kap. 2 § RF och att riksdagens lagstiftningsmakt är exklusiv och inte 
får delegeras.

131 Se kapitel 3 för den utveckade beskrivningen av omkarakterisering enligt OECD 
Guidelines och Slutrapporten.
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Sammantaget är enligt min mening lagregeln i 14 kap. 19 § IL uttöm-
mande till såväl konstruktion som ordalydelse i det avseendet att pröv-
ningen utgår från parternas transaktion och att OECD Guidelines väg-
ledning gällande omkarakterisering tillför något så väsentligt nytt att 
dessa ändrar innehållet i lagregeln i 14 kap. 19 § IL och ligger utanför 
ramen för rimliga tolkningar, varför dessa inte är tillåtna enligt RF, dvs. 
inte får tillämpas i svensk intern rätt.

För att OECDs vägledning gällande omkarakterisering eller icke-
erkännande ska kunna få genomslag i intern rätt bedömer jag att ny 
lagstiftning krävs. Varken de nya eller de tidigare gällande riktlinjerna 
avseende omkarakterisering från OECD bör enligt min mening ligga till 
grund för lagstiftning i Sverige, bl.a. då precisionsgraden i vägledningen, 
dvs. rättsfakta, är alltför vaga.132 Uttrycken re-characterise, non-recognition 
och the accurate deliniation of the actual transaction som OECD använder 
sig av är behäftade med en avsaknad av tillräcklig precision avseende vilka 
rättsfakta som ska vara för handen för att rättsföljder ska uppkomma. 
Enligt min mening är detta en följd av OECDs strävan att ”lägga eko-
nomiska innebörder” och ”rationella affärsmässiga ageranden” till grund 
för bedömningar av om transaktioner bör omkarakteriseras eller inte. 
Att definiera och bedöma transaktioners rubricering baserat på så pass 
vaga rekvisit öppnar upp för godtyckliga argument avseende ekonomiska 
synsätt och vad som är rationellt agerande eller inte är det. Det spelar 
ingen roll om transaktionerna exempelvis är civilrättsligt giltiga vilket är 
en tydlig skillnad jämfört med svensk intern rätt vilket jag återkommer 
till. I svensk intern rätt är den ekonomiska innebörden normalt en följd 
av det juridiska innehållet i rättshandlingarna, inte tvärtom som är fal-
let med OECDs vägledning, där transaktionen ska klarläggas baserat på 
ekonomiska karaktärsdrag.

Enligt den nya vägledningen i Slutrapporten avseende omkarakteri-
sering baserad på substance over form (som ska göras generellt vid alla 
prövningar av transaktioner och inte bara undantagsvis vilket var fallet 
tidigare) ska transaktioner klarläggas utifrån om företagen i den stat där 
de har säte och civilrättsligt företagit transaktioner verkligen haft fysiskt 
utförande funktioner av personer på plats i staten. Det ska dessutom 
enligt vägledningen vara arbetsuppgifter som utförs av mycket kunniga 
personer avseende de transaktioner som företas. Det är med andra ord 
fråga om klarläggande av transaktioner baserat på rekvisit som tar sikte på 
kompetensen hos personer som verkar i företaget avseende transaktioner-
na som företaget genomför civilrättsligt. Om ingen eller låg kompetens 

132 Se kapitel 3.2.2 och 3.3.4 för beskrivningen av omkarakterisering enligt OECD Gui-
delines och Slutrapporten.
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föreligger hos personer i företaget kan det bli fråga om att omkarakteri-
sera transaktioner, dvs. det kontraktuellt giltiga förhållandet kan komma 
att underkännas enligt vägledningen. Exempelvis att köp av tillgångar 
istället ska ses som utlåning av medel där enkom riskfri avkastning ska 
anses ha erhållits, dvs. låg ränta istället för den avkastning som tillgången 
ger. Trots att det inte anges tydligt i vägledningen ska skillnadsbeloppet 
baserat på omkarakteriseringen beskattas i företaget i den andra staten 
(eller flera andra stater), exempelvis utifrån att detta företag äger tillgång-
en och anses erhålla dess avkastning och därutöver anses ha betalat den 
låga räntan. Om kompetensen hos personen (-erna) avseende transaktio-
nen är medelmåttig kan omkarakterisering aktualiseras från exempelvis 
att företaget köpt tillgångar som ger avkastning till att företaget lånat 
ut pengar och ska erhålla en riskjusterad avkastning, dvs. högre ränta 
än det helt inkompetenta företaget. Först när kompetensen är hög hos 
de anställda avseende transaktionerna godtas enligt vägledningen det 
civilrättsliga innehållet som det ekonomiska innehållet, exempelvis att 
ett civilrättsligt köp av tillgång godtas som köp av en tillgång från eko-
nomiskt perspektiv.

Ett försök till juridisk prövning av vägledningen från Slutrapporten ger 
följande.133 Enligt min mening utgörs rättsfakta för att klarlägga trans-
aktioner enligt vägledningen av om företaget utgör den ”okunniga inves-
teraren”, den ”något kunniga investeraren”, eller den ”kunniga investe-
raren”. Bevisfakta som avgör transaktionens karaktär utifrån uppställda 
rättsfakta utifrån min läsning av vägledningen utgörs av i företaget aktiva 
personers förmåga, individuellt och sammantaget sett, att kommersiellt 
själva klara av de transaktioner som företaget utför. Vilka beviskrav som 
uppställs är högst oklart. Rättsföljden enligt vägledningen är högst osä-
ker. Enligt min mening är vägledningen uppenbart olämpligt att utgöra 
underlag för ny lagstiftning i Sverige.

I detta sammanhang bör det även sägas att andra lagstiftningsverktyg 
än OECDs mycket rättsosäkra vägledning avseende omkarakterisering 
finns tillhanda och kan utvecklas för att motverka att vinster förflyttas till 
substansmässigt ”tunna” bolag i stater med låg bolagsskatt. CFC-regler 
och uppkomsten av fasta driftställen tar hand om mycket av problema-
tiken för det fall erforderliga utredningar görs. Till detta kommer att om 
funktioner utförs i andra stater avseende transaktionen i staten med låg 
skatt så ska detta prissättas enligt armlängdsprincipen, dvs. den skatte-

133 Jag gör denna prövning trots att vägledningen inte utgör lag och att precisionsgraden 
är vag. Jag gör beskrivningen för att tydliggöra vilka rättsfakta som trots allt uppställs och 
som bestämmer vilka bevisfakta som blir avgörande för rättsföljden omkarakterisering 
baserad på en substance over form-prövning.
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pliktiga inkomsten minskar i lågskattejurisdiktionen och ökar i staten 
där funktioner utförs. Utöver detta finns det även situationer där omka-
rakterisering av transaktioner kan göras enligt gällande rätt när korrige-
ringsregeln ska tillämpas. När detta kan ske kommer behandlas i avsnittet 
nedan.

4.6 HFDs praxis om verklig innebörd och 
omkarakterisering enligt OECD 
Guidelines eller Slutrapporten

4.6.1 Inledning
Följande slutsatser har kunnat dras av studien så här långt. När det är 
fråga om att pröva prissättningen baserad på en åsatt transaktions rub-
ricering kan OECDs Transfer Pricing Guidelines i relevanta delar vara 
vägledande för prövningen av om en gränsöverskridande transaktion är 
felprissatt eller inte jämfört med vad oberoende kommit överens om. 
Detta har också uttalats av både regeringen och HFD. Analysen har även 
klargjort att de likartade lydelserna i korrigeringsregeln och OECDs 
modellavtal i sig inte medför att OECDs Transfer Pricing Guidelines 
får en annan rättslig auktoritet än doktrin när den svenska interna lag-
regeln ska tillämpas med viss styrka i relevanta situationer med anled-
ning av HFD i Shell-målet. Vad gäller frågan om OECD Guidelines och 
Slutrapportens vägledning avseende omkarakterisering av transaktioner 
kan vara vägledande för tolkningen av korrigeringsregeln har det kunnat 
konstateras att inga uttalanden i förarbetena finns avseende detta. Det 
är således inte fråga om en situation där förarbetena uttalar detta och 
hänvisar till OECDs Transfer Pricing Guidelines. Det har sedan kunnat 
konstateras att frågan om vägledningen kan ligga till grund för omka-
rakterisering av gränsöverskridande transaktioner när korrigeringsregeln 
ska tillämpas avgörs av om de tolkningsalternativ som korrigeringsregelns 
ordalydelse medger vid en kontextuell tolkning inrymmer OECDs väg-
ledning avseende omkarakterisering och/eller om fast praxis begränsar 
denna möjlighet. Genomgången av praxis där frågan om korrigerings-
regeln och omkarakterisering prövats av HFD har visat att civilrättsligt 
giltiga rättshandlingar ligger till grund för beskattningen, dvs. yrkanden 
och argumentation avseende omkarakterisering från Skatteverkets sida 
har inte vunnit gehör. (jämför RÅ 1990 – Mobil oil, RÅ 1980 Aa 114 
– Kentruckmålet och RÅ 79 1:98 – Findusmålet). Den kontextuella tolk-
ning av regeln som gjorts har sedan givit svaret att lagregeln i 14 kap. 19 § 
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IL är uttömmande till såväl konstruktion som ordalydelse i det avseendet 
att prövningen utgår från de närstående parternas transaktion och att 
OECD Guidelines och Slutrapportens vägledning gällande omkarakteri-
sering tillför något så väsentligt nytt att dessa ändrar innehållet i lagregeln 
i 14 kap. 19 § IL och ligger utanför ramen för rimliga tolkningar, varför 
dessa inte är tillåtna enligt RF, dvs. inte får tillämpas i svensk intern rätt. 
I situationer när transaktionen (-erna) är så säregna och artskilda i jämfö-
relse mellan oberoende förekommande avtalskonstruktioner och att avvi-
kelserna inte går att justera för genom priskorrigering av transaktionen 
(-erna) uppkommer enligt min mening emellertid frågan om vad som 
utgör avgränsningen för när transaktionen (-erna) kan omkarakteriseras.

Den fortsatta frågan är huruvida omkarakterisering av själva transak-
tionen (-erna) vid gränsöverskridande transaktioner när korrigeringsre-
geln ska tillämpas kan aktualiseras om HFDs praxis om beskattning på 
grundval av rättshandlingars verkliga innebörd tillåter detta för just den 
prövade transaktionen/rättshandlingen och om detta utgör avgränsning-
en för när transaktioner kan omkarakteriseras.

I kapitel 2 i denna framställning, i min licentiatavhandling och i två 
artiklar i SvSkT134 återfinns en genomgång och analys av praxisen gällan-
de beskattning på grundval av rättshandlingars verkliga innebörd. I det 
gjorda undersökningsarbetet valde jag att sortera in respektive avgörande 
under de olika kategorier mål/normtillämpningstyper som jag menar 
finns i fråga om beskattning på grundval av rättshandlingars verkliga 
innebörd.135

1a. Rättsfall när civilrättslig kvalificering har varit avgörande vid beskatt-
ningen.

1b. Ekonomiska begrepp som inte definieras i rättsliga normer.136

2. Rättsfall när en skatterättslig bestämmelse eller skatterättslig terminologi 
är avgörande.

3. Rättsfall när skatterättsliga normativa principer är avgörande.

När korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL ska tillämpas utgår prövning-
en som redan konstaterats från en transaktion (-er)/rättshandling (-ar) 

134 Burmeister 2012, Burmeister i SvSkT 2013 s. 679–689 och 2015 s. 458–487.
135 För mera ingående genomgång av kategoriseringen se Burmeister 2012 avsnitt 1.4 
och avsnitt 6 samt en sammanfattning i avsnitt 2.2 i denna framställning.
136 Civilrätten är prejudiciell när de skatterättsliga föreskrifterna lägger civilrättsliga för-
hållanden och rättshandlingar till grund för de skatterättsliga konsekvenserna (jämför 
1a). När ekonomiska begrepp används i skattelag utan att dessa definieras i rättsliga nor-
mer får den ekonomiska innebörden (bedömning av ekonomiska fakta och dess bety-
delse) särskild betydelse när den gemensamma partsviljan ska bestämmas.
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och vad oberoende parter skulle ha avtalat för motsvarande transaktion 
(-er).137 Att motsvarande prövning av beskattning på grundval av rätts-
handlingars verkliga innebörd som görs enligt HFDs praxis på normer i 
övrigt i IL även ska göras på rättshandlingar/transaktioner när korrige-
ringsregeln i 14 kap. 19 § IL är föremål för prövning bedömer jag vara 
fallet. Den praxis och metodiska prövning som enligt min bedömning 
ska tillämpas är den som återfinns i kategori 1a, Rättsfall när civilrätts-
lig kvalificering har varit avgörande vid beskattningen och 1b, Ekonomiska 
begrepp som inte finner någon bestämning i rättsliga normer.138 Grunden 
för denna slutsats utvecklas nedan.

HFDs praxis klargör alltså att civilrätten är prejudiciell när de skat-
terättsliga föreskrifterna lägger civilrättsliga förhållanden och rättshand-
lingar till grund för de skatterättsliga konsekvenserna (jämför kategori 
1a).139 Prövningen kan således avse om rubriceringen av en rad olika 
rättshandlingar ska ändras, exempelvis köp eller hyra, köp eller lån, gåva 
eller byte. När ekonomiska begrepp används i skattelag utan att dessa 
definieras i rättsliga normer får den ekonomiska innebörden (bedöm-
ning av ekonomiska fakta och dess betydelse) särskild betydelse när den 
gemensamma partsviljan ska bestämmas, exempelvis om en konvertibel 
med vissa villkor (t.ex. tvingande) utgör skuld (jämför kategori 1b). När 
korrigeringsregeln ska tillämpas utgår som sagt prövningen från transak-
tionen mellan de närstående parterna. Som klargjorts tidigare i studien är 
bestämmelsen i 14 kap. 19 § IL en prisjusteringsregel där resultatet av en 
näringsverksamhet som blivit lägre p.g.a. att avtalsvillkor för en transak-
tion mellan närstående parter avviker från vad som skulle avtalats emellan 
oberoende näringsidkare avseende en motsvarande transaktion, ska resul-
tatet för transaktionen beräknas till det belopp som det skulle ha uppgått 
till om sådana villkor inte funnits. Vilka transaktioner som prövningen 
kan avse är inte specifikt definierad utan kan avse alla gränsöverskridande 
rättshandlingar mellan företag i intressegemenskap. Det kan således vara 
fråga om prövningar av exempelvis köp och försäljningar av varor och 
tjänster (inklusive förvärv och överlåtelser av immateriella tillgångar), 

137 Se avsnitt 4.4.
138 Jämför även med utgången i RÅ 1980 Aa 114 (Kentruckmålet) där HFD gjorde en 
bedömning av transaktionerna civilrättsligt innan man gjorde en prisjustering när kor-
rigeringsregeln tillämpades. De likvida medlen hade erhållits av dotterbolaget – förvisso 
genom en felprissättning som blev föremål för prisjustering enligt korrigeringsregeln – 
och beskattningen ska enligt HFD följa denna effekt av faktiskt företagna civilrättsligt gil-
tiga rättshandlingar. Se även RÅ 79 1:98 (Findusmålet) där HFD utgick från civilrättsligt 
rådande fakta vid subsumeringen mot korrigeringsregeln (se avsnitt 4.2.4).
139 Se kapitel 2, Burmeister 2012, Burmeister i SvSkT 2013 s. 679–689 och 2015 
s. 458–487.



213

uthyrningar av varor och tjänster (inklusive upplåtelser av immateriella 
tillgångar), alla finansiella transaktioner såsom lån, tillskott av kapital, 
derivat- och säkringsinstrument av olika slag.

Vid prövningen av korrigeringsregeln kan således frågor om rubrice-
ringen av en rättshandling är riktig uppkomma, t.ex. om det är fråga om 
överlåtelse eller upplåtelse av materiella eller immateriella tillgångar (dvs. 
betalning för köp eller hyra/leasing/royalty), köp av materiell eller imma-
teriell tillgång eller lån mot pant i tillgången, givande respektive erhållan-
de av lån eller tillskott av kapital etc. När dessa prövningar görs av trans-
aktioners rubricering när korrigeringsregeln ska tillämpas menar jag att 
HFDs praxis och metod gällande beskattning på grundval av rättshand-
lingars verkliga innebörd avseende kategori 1a (Rättsfall när civilrättslig 
kvalificering har varit avgörande vid beskattningen) och 1b (Ekonomiska 
begrepp som inte finner någon bestämning i rättsliga normer) utgör gällande 
rätt.140 Denna praxis utgör den rättsliga ramen och således den möjlighet 
och begränsning som finns att omkvalificera/omkarakterisera rättshand-
lingar/transaktioner vid såväl inhemska som gränsöverskridande trans-
aktioner när korrigeringsregeln ska tillämpas enligt min bedömning.141

Vad avser min utförliga analys för hur bedömningar ska göras och vilka 
möjligheter och begränsningar att omkvalificera rättshandlingar avseende 
kategori 1a och b som praxis ställer upp hänvisas till licentiatavhandlingen, 
två artiklar i SvSkT142 och kapitel 2 i denna framställning. Nedan följer en 
sammanfattning av delar av de slutsatser som gjorts vilka även utgör den 
möjlighet och begränsning som finns att omkarakterisera transaktioner när 
korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL är föremål för prövning.

När det är fråga om att normtillämpningstypen ”civilrättslig klassi-
ficering avgör” den verkliga innebörden av rättshandlingar söker HFD 
alltid att klarlägga vad som faktiskt har hänt. Vidare framgår av praxis 
att HFD, för att utröna parternas avsikt, lägger stor vikt vid de faktiska 
omständigheterna. Som en följd av detta får naturligen frågor om bevis-
börda och beviskrav en avgörande roll vad gäller bedömningen av parts-
avsikten. Detta medför att många av avgörandena i denna kategori mål 
är in casu-betonade. HFDs samlade praxis avseende denna kategori mål 

140 Se kapitel 2 i denna framställning, Burmeister 2012, Burmeister i SvSkT 2013 
s. 679–689 och 2015 s. 458–487.
141 Det kan även sägas att rättshandlingar/transaktioner som aldrig företagits, dvs. sken-
rättshandlingar, inte utgör transaktioner när korrigeringsregeln ska tillämpas. Min under-
sökning har inkluderat rättshandlingar där frågan varit om åsatt beteckning varit felaktig 
men inte sådana som utgör ren fiktion. Se avsnitt 1.4 och Burmeister 2012 s. 36 och däri 
gjorda hänvisningar.
142 Se Burmeister 2012 avsnitt 2.1.3, 4.2 och 6.4, Burmeister i SvSkT 2013 s. 679–689 
och 2015 s. 458–487.
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visar vidare på att HFD endast omkvalificerat rättshandlingar i ”uppen-
bara fall” dvs. när sakomständigheterna tydligt visat att den verkliga inne-
börden varit en annan än den avtalade.143 Stor restriktivitet bör enligt 
min mening iakttas beaktat praxis och det ”uppenbarhetsrekvisit” som 
ska iakttas, när de av parterna valda formella civilrättsliga rubriceringarna 
övervägs omkvalificeras genom civilrättslig avtalstolkning.

I praxis analyseras avtalens innehåll utifrån ”gängse avtal” vilket bl.a. 
tyder på att säregna/atypiska avtal kan omkvalificeras. En hög grad av 
avvikelse från det normala krävs med andra ord för att omkvalificering 
ska komma ifråga.

När ekonomiska begrepp används i skattelag utan att dessa definieras i 
rättsliga normer får den ekonomiska innebörden (bedömning av ekono-
miska fakta och dess betydelse) särskild betydelse när den gemensamma 
partsviljan ska bestämmas. Vad gäller denna kategori mål behöver således 
omständigheternas ekonomiska innebörd således sökas och bestämmas. 
I exempelvis Tvingande konvertibelfallet (HFD 2014 ref. 10) prövades 
om lånet var en skuld. HFD konstaterade i fråga om omständigheternas 
ekonomiska innebörd att lånet ekonomiskt sett var avvikande från vad 
som normalt utmärker en skuld och att detta stöds av redovisningen samt 
att avdrag för räntan skulle medfört avdrag för en vinstdisposition. Detta 
fall bekräftar att den ekonomiska innebörden vid bedömning av verklig 
innebörd har särskild betydelse när fråga är om analys och bedömning av 
ekonomiska begrepp som inte omedelbart bestäms av rättsliga normer 
utan istället av en bedömning av ekonomiska fakta och dess betydelse.

HFDs praxis avseende kategori 2 (Rättsfall när skatterättslig bestäm-
melse/terminologi är avgörande) och kategori 3 (Rättsfall när skatterätts-
liga normerande principer är avgörande) blir enligt min bedömning inte 
vägledande för prövningen av korrigeringsregeln, dvs. om gjord rubri-
cering av en transaktion är riktig. Transaktionen som ska prövas enligt 
korrigerings regeln är den mellan parterna överenskomna och rubricerade 
och lagregeln som ska tillämpas är just 14 kap. 19 § IL. Någon ytter-
ligare skatterättslig precisering i korrigeringsregeln än att prövningen 
måste utgå från den mellan parterna avtalade transaktionen går inte att 
återfinna. Vid subsumeringen av sakomständigheterna mot rättsregeln 
ska prövningen göras mot innebörden i 14 kap. 19 § IL. I denna lagregel 
finns det ingen precisering av transaktionen utan den faktiska transaktio-
nen kan som tidigare sagts utgöras av vilken typ av gränsöverskridande 
transaktion som helst mellan parter i intressegemenskap. När subsume-
ringen av bevisfakta görs mot rättsfakta, dvs. den mellan parterna rub-
ricerade transaktionen och om avvikande avtalsvillkor jämfört med obe-

143 Se avsnitt 2.4.1.
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roende föreligger, är valet av vilken lagregel som ska tillämpas okompli-
cerad, dvs. 14 kap. 19 § IL ska prövas.144 Det som kräver en något mera 
utvecklad redogörelse är att alla transaktioner omfattas av bestämmelsen 
och varför inte kategori 2- och 3-avgöranden ändå kan vara vägledande.

Min kategorisering av HFDs mål avseende verklig innebörd har haft 
sin utgångspunkt i tillämplig norm i respektive rättsfall. Att det i normala 
fall finns ett civilrättsligt förhållande utifrån vilken frågan om beskatt-
ning aktualiseras eller inte gäller alla kategorierna (kategori 1–3). Att en 
analys av den civilrättsliga händelsen utgår från sakomständigheterna och 
att en bevisprövning måste göras i varje enskilt fall är givet och centralt. 
Utrönandet av faktumsidan och prövningen av denna fungerar sedan i 
växelverkan med normsidans rättsfakta vid subsumeringen. Kategorise-
ringen har av nödvändighet behövt utgå från tillämplig norm eller när-
mare bestämt om normen är ett i inkomstskattelagstiftningen använt 
civilrättsligt begrepp eller om det är fråga om en skatterättslig norm (t.ex. 
ett begrepp) som inte återfinns i civilrätten. Även i fall där normen (t.ex. 
definitionen av ett begrepp) enbart återfinns i skattebestämmelserna, 
existerar normalt denna även civilrättsligt. Den metodologiska frågan 
som jag ställdes inför kan grovt summeras enligt följande. Ska civilrätts-
lig analys och rättslig kvalificering göras eller ska bedömningen ske enligt 
skatterättslig tolkningsmetod. Med skatterättslig tolkning menas i detta 
sammanhang tolkning av skatterättsliga begrepp enligt rättskälleläran 
Tillämplig norm styr vilken tolkningsmetod som ska appliceras. Vilken 
norm som är tillämplig klargörs genom utrönandet av faktumsidan och 
dess prövning i växelverkan med normsidan. Ytterligare preciserat blir 
den styrande frågan vid metodvalet om normen är ett i inkomstskatte-
lagstiftningen använt civilrättsligt begrepp eller om det är fråga om en 
skatterättslig norm (t.ex. ett begrepp) som inte återfinns i civilrätten. När 
subsumeringen mot rättsfakta görs vid tillämpningen av korrigerings-
regeln är valet av vilken lagregel som ska tillämpas okomplicerad, dvs. 
det är 14 kap. 19 § IL som ska prövas och det undersöks om avvikande 
avtalsvillkor jämfört med oberoende sådana avtalsvillkor för en faktisk 
transaktion/rättshandling föreligger. Alla transaktioner/rättshandlingar 
omfattas av bestämmelsen och någon skatterättslig precision eller defini-
tion ges inte av transaktionen samtidigt som de existerar civilrättsligt. 
Just det faktum att transaktionen existerar civilrättsligt och någon skat-
terättslig definition i övrigt inte ges i den norm som ska tillämpas, dvs. 
i 14 kap. 19 § IL, leder till slutsatsen att kategori 2- och 3-avgöranden 
inte är vägledande när korrigeringsregeln ska tillämpas. Svaret på den sty-
rande frågan om rättsfakta (dvs. den prövade transaktionen enligt 14 kap. 

144 Se även Burmeister 2012 avsnitt 6.2.
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19 § IL) utgörs av en civilrättslig överenskommelse och bevisfakta av par-
ternas avtalsvillkor eller om det är fråga om en skatterättslig norm (t.ex. 
ett begrepp) som inte återfinns i civilrätten, är att sakomständigheterna 
vid prövningen, oavsett typ av transaktion, kommer ge att det är fråga om 
civilrättsliga överenskommelser som finner sina definitioner i civilrätten 
(kategori 1a) eller ekonomiska begrepp som inte finner någon bestäm-
ning i rättsliga normer (kategori 1b) varför kategori 2- och 3-avgöranden 
inte kan vara vägledande för bedömningen.

Det kan i detta sammanhang vara på sin plats att säga att all subsu-
mering mot rättsfakta under relevant rättsregel inte är en bedömning 
av verklig innebörd. När normtillämpning i ett skattemål medför eller 
kräver att faktumsidan måste analyseras och bedömas vid subsumeringen 
under regelsidan kan det vara fråga om bedömning av transaktioners 
verkliga innebörd enligt min mening. Att faktumsidan enbart utreds och 
bestäms vid subsumeringen under en given skatteregel för att se vilken 
innebörd de aktuella reglerna har för aktuell rättsfakta, utan att mera 
ingående analys och bedömning av faktumsidan är nödvändig, är inte 
bedömningar av verklig innebörd. En summerande beskrivning av var 
gränsen bör dras för att det ska kunna sägas vara fråga om bedömningar 
av verklig innebörd är enligt min mening vid komplicerade transaktio-
ner där normtillämpning av skattelag kräver analys och bedömning av 
bevisfakta mot rättsfakta (dvs. mera än bara utredning och bestämning 
av monetära belopp, tidsåtgång, värderingsfrågor etc.). När normtillämp-
ningen kräver dylika bedömningar av faktumsidan är det relevant att tala 
om bedömningar av rättshandlingars verkliga innebörd. Detta oavsett 
prövad normtyp (dvs. kategori 1a, 1b, 2 eller 3).145

Fastställandet av verklig innebörd syftar till att peka ut vad som verkli-
gen hänt, ett slags underliggande sanning i fråga om beskaffenheten hos 
bevisfakta ställt mot relevant rättsfakta. Utifrån detta kan ”beskattning 
på grundval av verklig innebörd” enligt min bedömning mera precist 
definieras som den i vissa fall nödvändiga analysen, bedömningen (dvs. mera 
än bara utredning och bestämning) och subsumeringen av faktumsidan (nor-
malt fråga om civilrättsliga handlingar/avtal) i växelverkan med normsidan 
som avgör vilken norm (-er) som ska prövas och där normvalet avgör om 
civilrättslig och/eller skatterättslig tolkningsmetod ska tillämpas.

145 Sedan finns det som sagt omständigheter som inte omedelbart bestäms av rättsliga 
normer, t.ex. marknadsvärdet på en tjänst eller tillgång (dvs. själva prisjusteringsfrågan 
enligt korrigeringsregeln). Vad gäller dylika omständigheter och gjorda avgränsningar se 
avsnitt 1.5 i Burmeister 2012.



217

4.6.2  Omkarakterisering enligt OECD Guidelines eller 
Slutrapporten när HFDs praxis inte tillåter detta

När frågor om omkarakterisering av faktiskt företagna transaktioner ska 
prövas enligt korrigeringsregeln framgår det av ovan avsnitt att jag bedö-
mer att HFDs praxis gällande kategori 1a och 1b är vägledande och sätter 
gränsen för när omkarakterisering kan aktualiseras, även vid tillämpning-
en av 14 kap. 19 § IL. Genom att OECD Guidelines och Slutrapporten 
avseende omkarakterisering av transaktioner enligt min analys går utöver 
ordalydelsen i korrigeringsregeln och tillför något tydligt väsentligt nytt 
är en tillämpning inte tillåten enligt RF.146

Slutsatsen är alltså att både OECDs nya och gamla vägledning avse-
ende omkarakterisering eller icke-erkännande av transaktioner inte kan 
utvidga beskattning genom omkarakterisering av transaktioner vid gräns-
överskridande transaktioner när tolkningen av sakomständigheterna i det 
enskilda fallet ger att intern rätt (dvs. HFDs praxis om beskattning på 
grundval av rättshandlingars verkliga innebörd) inte tillåter detta. Enligt 
min mening utgör denna praxis den rättsliga ramen och således den 
möjlighet och begränsning som finns att omkvalificera/omkarakterisera 
rättshandlingar/transaktioner vid såväl inhemska rättshandlingar som 
gränsöverskridande transaktioner. Om exempelvis ett köp av en tillgång 
i en given situation kan omkvalificeras till ett lån enligt HFDs praxis om 
verklig innebörd kan en omkarakterisering i normalfallet även göras i 
en likartad situation när korrigeringsregeln ska tillämpas. I en situation 
när HFDs praxis inte tillåter en omkvalificering av exempelvis ett köp av 
tillgång till lån kan ett likartat köp inte heller omkarakteriseras när kor-
rigeringsregeln ska tillämpas.

Analysen har visat att korrigeringsregeln tillåter prisjusteringar baserat 
på vad oberoende parter skulle ha avtalat för motsvarande transaktion 
och att OECDs Transfer Pricing Guidelines utgör vägledning i relevanta 
delar vid denna prövning, men inte omkarakterisering utifrån OECDs 
vägledning. Därtill kan slutsatsen dras att OECDs vägledning avseende 
omkarakterisering av transaktioner inte kan utvidga beskattning genom 
omkarakterisering av transaktioner när intern rätt (dvs. HFDs praxis om 
verklig innebörd) inte tillåter detta.

Kan då ett ingånget skatteavtal utvidga beskattningen genom omka-
rakterisering när intern rätt inte tillåter detta? Då det i denna situa-
tion inte föreligger ett svenskt beskattningsanspråk aktualiseras inte det 
andra steget i skatteavtalstillämpningen, dvs. att utreda huruvida Sverige 
ingått ett skatteavtal som begränsar Sveriges rätt att beskatta den aktuella 
inkomsten, dvs. skatteavtalstolkningsfrågorna uppkommer inte i situa-

146 Se avsnitt 4.5.
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tionen att intern rätt inte tillåter omkarakterisering. Det kan även sägas 
att en omkarakterisering enligt OECD Guidelines eller Slutrapporten 
vid skatteavtalstolkningen (som förvisso inte ens aktualiseras när intern 
rätt inte tillåter omkarakterisering) som skulle utvidga beskattningen 
jämfört med tillåten omkarakterisering enligt intern rätt oavsett vilket 
inte är möjlig enligt den s.k. gyllene regeln (dvs. beskattning enligt skat-
teavtal kan ske i den utsträckning det inte utvidgar den rätt att beskatta 
som följer i en stat enligt dess interna skatterätt).147

4.6.3  Omkarakterisering enligt OECD Guidelines eller  
Slutrapporten när HFDs praxis inte ger svar

När korrigeringsregeln ska tillämpas och en prövning av en gränsöver-
skridande transaktions karaktär aktualiseras och något tydligt besked inte 
kan utläsas av HFDs praxis avseende beskattning på grundval av rätts-
handlingars verkliga innebörd bör prövningen falla tillbaka på följande. 
Slutsatserna och principer avseende kategori 1a och 1b från HFDs praxis 
är vägledande och sätter gränsen för när omkarakterisering kan aktuali-
seras när korrigeringsregeln är föremål för prövning.148 Stor restriktivitet 
bör enligt min mening iakttas beaktat praxis och det ”uppenbarhetsrekvi-
sit” som ska iakttas, när omkvalificering av de av parterna valda civilrätts-
liga rubriceringarna övervägs genom civilrättslig avtalstolkning.

OECD Guidelines och Slutrapportens vägledning avseende omkarak-
terisering eller icke-erkännande av transaktioner får inte vara vägledan-
de på ett sätt som utvidgar beskattningen genom omkarakterisering av 
transaktioner i förhållande till ordalydelsen i 14 kap. 19 § IL ställt mot 
RF och legalitetsprincipen.149

Skatteavtal kan inte utvidga beskattningen genom omkarakterisering 
när intern rätt inte tillåter detta eller i situationen att det inte återfinns 
något tydligt svar i intern rätt. Skatteavtalstolkningsfrågorna uppkom-
mer inte i situationen att intern rätt inte tillåter omkvalificering eller när 
vägledning utifrån HFDs praxis om verklig innebörd söks i ett oklart fall. 
Oavsett vilket svar som HFDs praxis ger (omkvalificering eller inte) är 
beskattning enligt skatteavtal som utvidgar beskattningen jämfört med 
tillåten omkarakterisering enligt intern rätt inte möjlig enligt den s.k. 
gyllene regeln. Prövningen i ett fall där det är oklart om omkvalificering 
kan ske enligt HFDs praxis om verklig innebörd ska således inte påverkas 
av OECD Guidelines eller Slutrapportens vägledning avseende omkarak-
terisering genom skatteavtalstolkning.

147 Se mera om skatteavtalstillämning under avsnitt 1.1.3, 4.3.3 och 4.3.4.
148 Se avsnitt 2.4.1, 2.4.2 och 2.5.1. Se även Burmeister 2012 avsnitt 2.1.3, 4.2, 6.4.
149 Se avsnitt 4.5.
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5 Sammanfattning

I detta kapitel redogörs för gjord jämförelse av möjligheten att omka-
rakterisera gränsöverskridande transaktioner enligt OECDs vägledning 
med möjligheten att omkvalificera rättshandlingar enligt HFDs praxis 
avseende beskattning på grundval av deras verkliga innebörd och för 
de sammanfattande slutsatser som denna sammanläggningsavhandling 
resulterat i avseende möjligheten till omkarakterisering av transaktioner 
vid tolkningen av korrigeringsregeln.

Inledningsvis i avsnitt 5.1 sammanfattas analysen av Slutrapportens 
och OECD Guidelines vägledning avseende när omkarakterisering eller 
icke-erkännande av transaktioner kan aktualiseras.1 I avsnitt 5.2 återfinns 
en sammanfattande jämförelse av möjligheten att omkarakterisera en 
gränsöverskridande transaktion enligt OECDs vägledning med möjlig-
heten till omkvalificering enligt intern rätt.2 I avsnitt 5.3 sammanfattas 
studiens slutsatser de lege lata avseende möjligheten att omkarakterisera 
gränsöverskridande transaktioner när korrigeringsregeln ska tillämpas.3 
I det avslutande avsnittet 5.4 framförs vissa synpunkter de lege ferenda.

5.1 Omkarakterisering enligt OECD
5.1.1 Ny vägledning i Slutrapporten
De nya riktlinjerna som gäller från 23 maj 2016 för när omkarakteri-
sering baserad på substance over form eller icke-erkännande av trans-
aktioner kan aktualiseras återfinns i flera kapitel och avsnitt i den nya 
vägledningen:4

1 Den fullständiga redogörelsen återfinns i kapitel 3.
2 Se avsnitt 4.1.
3 Se avsnitt 4.2–4.6 för de utförliga analyserna.
4 Actions 8–10 – 2015 Final Reports, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, 
OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264241244-en. Att Slutrappor-
ten utgör del av OECDs Transfer Pricing Guidelines från den 23 maj 2016 redogörs det 
för i bl.a. avsnitt 1.1.1.
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– En substance over form-prövning. Den nya grundläggande utgångs-
punkten i kapitel I avseende the accurate deliniation of the actual 
transaction, dvs. att ett noggrant klargörande av den faktiska mellan 
närstående parter företagna transaktionen kräver att en analys görs 
av de ekonomiskt relevanta karaktärsdragen av transaktionen. Denna 
vägledning kan medföra att omkarakterisering kan aktualiseras base-
rat på synsätt om substance over form inom ramen för OECD Best 
practice och inte bara i undantagsfall.5

– Vägledning finns även i kapitel I under avsnitt D4 punkterna 1.119–
1.125, Recognition of the accurately delineated transaction, enligt vil-
ken icke-erkännande av transaktioner undantagsvis kan aktualiseras 
i situationer där oberoende företag inte skulle konstruerat transak-
tionen som gjorts och ersättning inte kan bestämmas, dvs. när trans-
aktionen avviker från ett kommersiellt rationellt sätt som oberoende 
parter skulle avtalat om och ett lämpligt pris inte går att bestämma.6

– Vägledning avseende omkarakterisering eller icke-erkännande av 
transaktioner återfinns även i nya kapitel VI när det är fråga om 
immateriella tillgångar. Vägledningen avseende immateriella till-
gångar omfattar både omkarakterisering enligt den nya substance 
over form-prövningen i kapitel I och icke-erkännande av transaktio-
ner enligt avsnitt D4.7

– Därutöver kan delar av nuvarande punkterna 9.168–9.194 i kapitel 
IX avseende omstruktureringar och omkarakterisering komma att 
finnas kvar i omarbetad form i OECDs nya vägledning avseende när 
omkarakterisering kan aktualiseras.8

Nedan sammanfattas vägledningen avseende den nya substance over 
form-prövningen och undantagssituationen i avsnitt D4 i kapitel I i de 
nya riktlinjerna.

Substance over form-prövningen
Sammantaget visar min genomgång under avsnitt 3.3.4.1 att det numera 
finns riktlinjer från OECD där det grundläggande arbetet enligt kapitel 
I med att noggrant klargöra den faktiskt mellan närstående parter före-
tagna transaktionen, dvs. the accurate deliniation of the actual transaction 
som kräver att en analys görs av de ekonomiskt relevanta karaktärsdragen, 
kan medföra att omkarakterisering kan aktualiseras baserat på ett synsätt 

5 Se avsnitt 3.3.4.1.
6 Se avsnitt 3.3.4.2.
7 Se avsnitt 3.3.4.3.
8 Se avsnitt 3.2.2.3.



221

om substance over form. För att komma till slutsatsen att A (se exemplet 
som genomgås i avsnitt 3.3.4.19), som bevisligen förvärvat och äger till-
gångarna, enbart ska vara berättigad till en riskfri avkastning för tillhan-
dahållandet av finansiering, genom en analys av de ekonomiskt relevanta 
karaktärsdragen, måste en omkarakterisering av transaktionen göras i den 
meningen att de civilrättsligt giltiga rättshandlingarna inte ligger som 
grund för prövningen av om priset på transaktionerna är armlängds-
mässiga. Det som riktlinjerna ger vägledning om är att omkarakterisera 
transaktionen från att A äger tillgångarna (och ska erhålla armlängds-
mässig avkastning beaktat även att marknadsmässig ersättning betalas för 
tjänster till de närstående företagen B och C) till att A lämnat lån och 
ska erhålla riskfri avkastning. Det är således inte fråga om att utgå från 
de av parterna faktiskt företagna transaktionerna och företa eventuella 
prisjusteringar för att erhålla ett armlängdsmässigt resultat, baserad på 
gjord analys. Transaktionen blir istället föremål för en omkarakterisering 
utifrån en analys av de ekonomiskt relevanta karaktärsdragen där analy-
sen av vem som kontrollerar risk spelar en avgörande betydelse, eller mera 
sammanfattat uttryckt att företaget A inte utgör en kunnig investerare 
utan ett okunnigt eller bara något kunnigt företag avseende transaktio-
nerna. Att transaktioner är civilrättsligt riktigt rubricerade utgör ingen 
garanti för att dessa ska respekteras enligt OECDs vägledning.

Enligt den nya vägledningen i Slutrapporten avseende omkarakterise-
ring baserad på substance over form ska transaktioner klarläggas utifrån 
om företagen i den stat där de har säte och civilrättsligt företagit trans-
aktioner verkligen haft fysiskt utförande av funktioner av personer på 
plats i staten. Det ska dessutom enligt vägledningen vara arbetsuppgifter 
som utförs av mycket kunniga personer avseende de transaktioner som 
företas. Det är med andra ord fråga om klarläggande av transaktioner 
baserat på rekvisit som tar sikte på kompetensen hos personer som verkar 
i företaget avseende transaktionerna som företaget genomför civilrätts-
ligt. Om ingen eller låg kompetens föreligger hos personer i företaget kan 
det bli fråga om att omkarakterisera transaktioner, dvs. det kontraktuellt 
giltiga förhållandet kan komma att underkännas enligt vägledningen. 
Exempelvis att köp av tillgångar istället ska ses som utlåning av medel där 
enkom riskfri avkastning ska anses ha erhållits, dvs. låg ränta istället för 
den avkastning som tillgången ger. Trots att det inte anges tydligt i väg-
ledningen ska skillnadsbeloppet baserat på omkarakteriseringen beskattas 
i företaget i den andra staten (eller flera andra stater), exempelvis utifrån 
att detta företag äger tillgången och anses erhålla dess avkastning och 
därutöver anses ha betalat den låga räntan. Om kompetensen hos per-

9 Hämtat från punkterna 1.85 och 1.103 i Slutrapporten.
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sonen (-erna) avseende transaktionen är medelmåttig kan omkarakteri-
sering aktualiseras från exempelvis att företaget köpt tillgångar som ger 
avkastning till att företaget lånat ut pengar och ska erhålla en riskjusterad 
avkastning, dvs. högre ränta än det helt inkompetenta företaget. Först 
när kompetensen är hög hos de anställda avseende transaktionerna god-
tas enligt vägledningen det civilrättsliga innehållet som det ekonomiska 
innehållet, exempelvis att ett civilrättsligt köp av tillgång godtas som köp 
av en tillgång från ekonomiskt perspektiv.

Mitt försök till juridisk prövning av vägledningen från Slutrapporten 
har gett följande. Enligt min mening utgörs rättsfakta för att klarlägga 
transaktioner enligt vägledningen av om företaget utgör den ”okun-
niga investeraren”, den ”något kunniga investeraren”, eller den ”kunniga 
investeraren”. Bevisfakta som avgör transaktionens karaktär utifrån upp-
ställda rättsfakta utifrån min läsning av vägledningen utgörs av i före-
taget aktiva personers förmåga, individuellt och sammantaget sett, att 
kommersiellt själva klara av de transaktioner som företaget utför. Vilka 
beviskrav som uppställs är högst oklart. Rättsföljden enligt vägledningen 
är högst osäker.

Det bör samtidigt sägas att Best practice avseende internprissätt-
ning inte förändras i grunden i normala fall genom de nya riktlinjerna 
i Slutrapporten enligt min bedömning. Det är fortfarande en liknande 
metodik i grunden som ska tillämpas när prissättningen på den faktiska 
transaktionen ska prövas.10 I vissa situationer (se ovan beskrivning) kom-
mer dock OECDs nya vägledning i de grundläggande avsnitten i kapi-
tel I avseende omkarakterisering baserad på substance over form, utifrån 
ekonomiskt relevanta karaktärsdrag, utvidga Best practice till att också 
omfatta omkarakterisering av transaktioner inte bara i undantagsfall utan 
som en del av de grundläggande internprissättningsanalyserna.

I de nya riktlinjerna ges detaljerad vägledning av hur man ska gå till-
väga när prövning ska göras av vem som kontrollerar en risk. Vidare gäl-
ler att när det faktiska utförandet av funktioner prövas och analyseras 
ska inte enbart funktionerna mellan parterna som företagit transaktio-
nen beaktas utan även övrig funktionalitet inom ramen för koncernens 
värdekedja och vem som bär och kontrollerar risker ska analyseras. Den 
grundläggande målsättningen med den nya vägledningen är att vinster 
ska bli allokerade på ett ekonomiskt ändamålsenligt sätt till de bolag och 
jurisdiktioner där värde skapas baserat på faktisk ekonomisk aktivitet i 
form av fysiskt utförande av funktioner och faktiskt bärande och kontrol-
lerande av risker. Detta ska bl.a. åstadkommas genom att analysera var 
den adekvata personalen fysiskt finns etablerad för att kontrollera risker. 

10 Se avsnitt 3.1.1–3.1.4.
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När villkor i avtal inte följs i faktiskt utförande, är otydliga eller inte 
stämmer överens med hur transaktioner utförs, ska transaktionerna anses 
utföras i enlighet med det faktiska värdeskapandet. Sammanfattat beskri-
vet kan man som tidigare nämnts säga att när transaktioner ska klargöras 
handlar det om att utreda om företaget är okunnigt, något kunnigt eller 
kunnigt avseende de transaktioner som företas där det fysiska utförandet 
av funktioner och kontrollerandet av risker av anställda på plats i det land 
där företaget har säte får stor betydelse.

Att med noggrannhet och exakthet klargöra den faktiska mellan när-
stående parter företagna transaktionen (the accurate deliniation of the 
actual transaction) kräver enligt de nya riktlinjerna att en analys görs av 
de ekonomiskt relevanta karaktärsdragen av transaktionen (The economi-
cally relevant characteristics of the transaction).11 De ekonomiskt relevanta 
karaktärsdragen består enligt OECD av villkoren för transaktionen och 
de ekonomiskt relevanta förutsättningarna under vilken transaktionen 
genomförs. Tillämpningen av armlängdsprincipen avgörs av vad obero-
ende parter hade kommit överens om i jämförbara transaktioner under 
jämförbara villkor. Innan jämförelser görs med transaktionen mellan 
oberoende parter är det enligt OECD centralt att identifiera de ekono-
miskt relevanta kommersiella eller finansiella karaktärsdragen i transak-
tionen mellan närstående. Av punkten 1.36 framgår följande avseende 
de ekonomiskt relevanta kommersiella eller finansiella karaktärsdragen:

• The contractual terms of the transaction.12

• The functions performed by each of the parties to the transaction, taking 
into account assets used and risks assumed, including how those func-
tions relate to the wider generation of value by the MNE group to which 
the parties belong, the circumstances surrounding the transaction, and 
industry practices.13

• The characteristics of property transferred or services provided.14

• The economic circumstances of the parties and of the market in which 
the parties operate.15

• The business strategies pursued by the parties.16

11 Se Slutrapporten s. 15 ff., nya kapitel I, D1, punkten 1.35, Identifying the commercial 
or financial relations.
12 Utvecklas under D.1.1 i Slutrapporten.
13 Utvecklas under D.1.2 i Slutrapporten.
14 Utvecklas under D.1.2 i Slutrapporten.
15 Utvecklas under D.1.4 i Slutrapporten.
16 Utvecklas under D.1.5 i Slutrapporten.
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När den mellan närstående parter företagna transaktionen analyseras, 
dvs. när de relevanta ekonomiska karaktärsdragen undersöks, är det 
enligt Slutrapporten centralt att klargöra och kunna dra slutsatsen att 
den företagna transaktionen erbjuder ett mera attraktivt alternativ för att 
nå kommersiella mål för respektive part jämfört med andra tillgängliga 
alternativ. I detta analysarbete ska även ett mera brett perspektiv anläggas 
avseende andra tänkbara transaktionsalternativ då oberoende parter inte 
nödvändigtvis är utelämnade till en enda tänkbar transaktion.17

När avtalsvillkoren för en transaktion skiljer sig på ett påtagligt sätt 
med de närstående företagens faktiska agerande mot varandra, de funk-
tioner de faktiskt utför, de tillgångar som faktiskt används och de risker 
som de faktiskt påtar sig ska den faktiska substansen i agerandet bestäm-
ma och klargöra den faktiska transaktionen enligt Slutrapporten.18

Fördelning av risk och avkastning för bärande av risk är ett huvudtema 
i detta nya kapitel I.19 OECD betonar att det är viktigt att noggrant iden-
tifiera riskerna som transaktionerna medför, hur dessa har fördelats enligt 
avtal, hur funktionerna ser ut mellan parterna, om den funktionella ana-
lysen stämmer överens med hur risken fördelats i avtal och om finansiell 
kapacitet finns att bära risken. Kontraktuell risk kommer normalt res-
pekteras. Om en genomgång visar att faktiskt agerade avseende kontroll 
av risk och/eller kapacitet att bära finansiell risk inte stämmer med hur 
fördelning av risk avtalats kan dock prisjustering aktualiseras eller rent av 
omkarakterisering (mera om detta nedan).

Tillvägagångssättet enligt riktlinjerna för att bedöma fördelning av risk 
och avkastning för bärande av risk handlar om att se till funktioner, till-
gångar och risker utifrån en metod för hur man ska bedöma vem som 
kontrollerar risk och har finansiell kapacitet att bära risken.20 Metoden 
består av sex steg vilka summerats och åskådliggjorts i avsnitt 3.3.4.1.

Enligt vägledningen är det centralt i prövningen av vem som har kon-
troll över risk att analysera var den s.k. risk management-funktionen finns. 
Med risk management menas den funktion som bedömer och kan agera 

17 Se Slutrapporten s. 16, nya kapitel I, D1, punkten 1.38, Identifying the commercial or 
financial relations.
18 Se Slutrapporten s. 18–19, nya kapitel I, D1, punkten 1.46, Identifying the commercial 
or financial relations.
19 Se s. 21–35 i Slutrapporten, nya kapitel I, D.1.2.1., punkterna 1.56–1.70, Analysis of 
risks in commercial or financial relations, D.1.2.1.1., punkterna 1.71–1.76, Identify eco-
nomically significant risks with specificity, D.1.2.1.2., punkterna 1.77–1.81, Contractual 
assumption of risk, D.1.2.1.3., punkterna 1.82–1.85, Functional analysis in relation to 
risk, D.1.2.1.4., punkterna 1.86–1.97, Interpreting steps 1–3 och D.1.2.1.5., punkterna 
1.98–1.106, Allocation of risk.
20 Se Slutrapporten s. 22, nya kapitel I, D.1.2.1, punkten 1.60, Analysis of risks in com-
mercial or financial relations.
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på risk hänförlig till en kommersiell verksamhet. Risk management består 
enligt vägledningen av 3 delar, (i) kapaciteten att fatta beslut att ta risk, 
avsäga sig risk eller avböja en riskbärande möjlighet, tillsammans med det 
faktiska utförandet av beslutsfattandet, (ii) kapaciteten att fatta beslut om 
och i så fall hur man ska svara på en riskbärande möjlighet, tillsammans 
med det faktiska utförandet av beslutsfattandet, och (iii) kapaciteten att 
reducera risk, dvs. kapacitet att vidta åtgärder som påverkar riskutfall, 
tillsammans med det faktiska utförandet av sådan riskminskning.21

Enligt vägledningen i Slutrapporten i punkt 1.99 kan i undantagsfall 
omkarakterisering eller icke-erkännande aktualiseras baserat på analysen 
av vem som kontrollerar risk och har finansiell kapacitet att bära risken. 
Detta kan enligt OECD aktualiseras om ingen av de närstående företa-
gen som företagit en transaktion har både kontroll över risken (se stycket 
ovan) och kapacitet att bära risken finansiellt. Det är enligt OECD inte 
sannolikt att en sådan situation uppkommer mellan oberoende parter, 
varför en rigorös analys av sakomständigheterna behöver göras i syfte 
att klargöra anledningen till en dylik uppkommen situation. Baserat 
på denna behöver skattemyndigheterna enligt riktlinjerna sedan avgöra 
vilken typ av justering som behövs för att erhålla ett armlängdsmässigt 
utfall, där omkarakterisering eller icke-erkännande enligt vägledningen 
kan aktualiseras.

Icke-erkännande av transaktioner i undantagsfall
Efter att en transaktion har blivit föremål för den grundläggande pröv-
ningen inom ramen för the accurate deliniation of the actual transaction 
baserad på de ekonomiskt relevanta karaktärsdragen för transaktionen22 
kan transaktionen i undantagsfall bortses ifrån vid prövningen av intern-
prissättningen enligt punkt 1.122 i Slutrapporten.

OECD anför att icke-erkännande av transaktioner är en källa till dub-
belbeskattning varför stora ansträngningar ska läggas ned på att klarlägga 
transaktionen och att icke-erkännande inte ska användas bara för att det 
är svårt att fastställa ett armlängdsmässigt pris. När en liknande transak-
tion i en jämförbar situation står att finna mellan oberoende ska inte 
ett icke-erkännande av transaktionen aktualiseras. Bara det faktum att 
transaktionen inte förekommer mellan oberoende parter betyder inte att 
denna inte ska beaktas. Riktlinjerna klargör att närstående företag har 
större möjligheter att ingå olika typer av avtal och genomföra mera speci-
fika transaktioner som aldrig eller mera sällan påträffas mellan oberoende 
parter, och att dessa transaktioner trots detta kan vara fullt ut affärsmäs-

21 Se Slutrapporten s. 22, nya kapitel I, D1.2.1., punkten 1.61.
22 Se avsnitt 3.3.4.1 ovan som inkluderar substance over form-prövningen.
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siga (punkt 1.122 i Slutrapporten). Enligt de nya riktlinjerna under detta 
avsnitt i vägledningen bör skattemyndigheter bortse eller omkarakteri-
sera den faktiska transaktionen endast i undantagsfall (punkten 1.121 i 
Slutrapporten).

Den faktiskt klarlagda transaktionen kan enligt riktlinjerna i punkt 
1.122 bortses ifrån, och om lämpligt ersättas av en alternativ transak-
tion, när transaktionen sett i dess helhet mot andra med transaktionen 
sammanhängande arrangemang eller fakta skiljer sig mot vad oberoende 
företag som agerar på ett kommersiellt rationellt sätt hade kommit över-
ens om i en jämförbar situation. När transaktionen skiljer sig mot vad 
oberoende företag som agerar på ett kommersiellt rationellt sätt hade 
kommit överens om i en jämförbar situation och detta även medför att 
bestämmandet av ett acceptabelt pris för respektive närstående företag på 
transaktionen förhindras, och där hänsyn tas till respektive närstående 
företags perspektiv och andra realistiska tillgängliga alternativ vid tid-
punkten för transaktionen, kan en kommersiellt icke-rationell transak-
tion bortses ifrån eller om lämpligt ersättas av en alternativ transaktion 
enligt riktlinjerna. Vid bedömningen av kommersiellt rationellt agerande 
ska hänsyn enligt OECD även tas till om arrangemanget/transaktioner-
na medför ekonomisk förlust innan skatteinbesparingen som följer av 
arrangemanget.

Kärnfrågan enligt vägledningen är om den faktiska transaktionen 
innehar de rationella kommersiella inslag som oberoende parter skulle 
kommit överens om i en jämförbar situation, inte om transaktionen före-
kommer mellan oberoende parter. Att omkarakterisera eller icke-erkänna 
transaktioner som är kommersiellt rationella är enligt riktlinjerna inte 
förenligt med armlängdsprincipen och skulle leda till helt godtyckliga 
bedömningar medförande dubbelbeskattning då olika skattemyndighe-
ter kan ha olika synsätt avseende transaktioners karaktär (se punkt 1.123 
i Slutrapporten). När icke-erkännande av transaktioner aktualiseras bör 
omkarakteriseringen så långt som möjligt överensstämma med den skatt-
skyldiges faktiska transaktion samtidigt som ett kommersiellt rationellt 
resultat vid tidpunkten för transaktionen, som parterna hade accepterat, 
ska uppnås (se punkt 1.124 i Slutrapporten).

Schematisk uppställning av prövningen
Nedan följer en av mig gjord övergripande schematisk uppställning 
av hur jag uppfattar att en prövning av den nya substance over form-
prövningen och undantagssituationen enligt de nya riktlinjerna avseende 
icke-erkännande av transaktioner kan göras:
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5.1.2 Den tidigare gällande vägledningen i OECD Guidelines
OECDs riktlinjer gällande omkarakterisering av transaktioner är som 
tidigare nämnts ändrade genom den nya vägledningen avseende sub-
stance over form och icke-erkännande av transaktioner i Slutrapporten. 
Slutrapporten utgör alltså OECDs nya riktlinjer i detta avseende från och 
med 23 maj 2016 genom att OECD Council denna dag fattade beslut 
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om att inkludera dessa i OECDs Transfer Pricing Guidelines.23 En ny 
version av OECDs Transfer Pricing Guidelines har emellertid inte publi-
cerats i skrivande stund utan förväntas utges av OECD 2017.

I avsnitt 3.2.2.1 och 3.2.2.2 har jag redogjort för de två undantags-
fall där det enligt punkt 1.65 i OECD Guidelines enligt OECD kan 
vara både lämpligt och legitimt för skattemyndigheten att bortse från 
parternas valda struktur och istället omkarakterisera transaktionen. Väg-
ledningen gällde alltså fram till och med 22 maj 2016 och har därefter 
ersatts av Slutrapportens vägledning som sammanfattats i avsnitt 5.1.1 
ovan.

Utgångspunkten vid alla bedömningar av internprissättningstransak-
tioner är att följa metoden som innefattar en funktions-, risk-, och till-
gångsanalys, med specifikt fokus på att olika funktioner ska utföras av 
viss kompetent personal. Frågan är dock var skillnaden mellan det första 
och det andra undantagsfallet för att omkarakterisera transaktioner lig-
ger, och vad som avgör vilket undantagsfall som kan bli tillämpligt. Detta 
sammanfattas nedan.

I det första undantagsfallet (se avsnitt 3.2.2.1) är det de ekonomiska 
förutsättningarna i transaktionen som är avgörande för att bestämma om 
transaktionen har tillräcklig substans. I exemplet i punkt 1.65 beskrivs 
ett låntagande bolag som saknar ekonomiska förutsättningar för att på 
armlängdsmässiga villkor ta upp ett lån. Lånet ska därför omkarakterise-
ras i enlighet med dess verkliga ekonomiska innebörd, vilket i exemplet 
är tillskott av kapital.

I undantagssituation två (se avsnitt 3.2.2.2) är däremot den eko-
nomiska innebörden i enlighet med dess form, men konstruktionen av 
transaktionen avviker från vad oberoende parter skulle avtalat om och 
den aktuella strukturen hindrar skattemyndigheten från att bestämma ett 
lämpligt transaktionspris. I denna situation är den av parterna valda kon-
struktionen så pass artskild att skattemyndigheten är förhindrad att ens 
kunna prissätta transaktionen. Omkarakterisering är således en förutsätt-
ning för att skattemyndigheten ska kunna tillämpa armlängdsprincipen 
och prissätta i enlighet med armlängdsmässiga villkor enligt riktlinjerna. 
I den första undantagssituationen är omkarakterisering däremot inte en 
förutsättning för att kunna bestämma ett armlängdspris. Även om den 
ekonomiska innebörden inte stämmer överens med dess form, så är det ju 
fortfarande möjligt för skattemyndigheten att beräkna ett armlängdspris 
för ett lån istället för dess reella ekonomiska innebörd som är tillskott av 
kapital.24 I undantagsfall två hindrar dock den artskilda konstruktionen 

23 Se avsnitt 1.1.1.
24 Se exemplet i avsnitt 3.2.2.1 som är hämtat från punkt 1.65.
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av transaktionen skattemyndigheten att ens beräkna ett pris. I exemplet 
som beskrivs i punkt 1.65 kan man ju inte beräkna ett pris utifrån fram-
tida immateriella rättigheter som ännu inte uppstått.25

En skillnad mellan den metodiska prövningen av undantagsfall ett och 
två är om skattemyndigheten har möjlighet att beräkna ett armlängdspris 
eller inte.

Nedan följer en av mig gjord schematisk uppställning av hur jag upp-
fattar att en prövning av undantagssituationerna avseende omkarakteri-
sering enligt OECD Guidelines kan göras:

25 Se avsnitt 3.2.2.2.
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5.1.3 Slutrapporten jämfört med OECD Guidelines
I OECD Guidelines riktlinjer avseende omkarakterisering var utgångs-
punkten att skattemyndigheten skulle utgå från den mellan parterna fak-
tiskt avtalade transaktionen26 från vilket det fanns två undantagssituatio-
ner.27 Den första undantagssituationen,28 som innebar att skattemyndig-
heten kunde bortse från parternas karakterisering av transaktioner när 
den ekonomiska innebörden avviker från dess form, liknar den prövning 
av substance over form som ska göras enligt OECDs nya vägledning i 
Slutrapporten som en del av den grundläggande prövningen av transak-
tionen, dvs. inom ramen för the accurate delineation of the actual trans-
action.29 Det som tidigare var en undantagssituation där substance over 
form kunde medföra en omkarakterisering av parternas faktiskt avtalade 
transaktion är numera inte en undantagssituation utan en grundläggande 
utgångspunkt i den metodiska prövning som ska göras när den verkliga 
ekonomiska innebörden av transaktioner ska klargöras. Enligt OECD 
Guidelines hade i exemplet som beskrivs i avsnitt 3.3.4.130 den gjorda 
investeringen av As kapital som ger den den legala äganderätten av till-
gångarna till A sannolikt respekterats. Det som troligen hade aktualise-
rats enligt tidigare gällande vägledning är bedömningen av vilket arm-
längdsmässigt pris som B respektive C ska erhålla för de tjänster som 
tillhandahålls till A, dvs. prisjusteringar på dessa tjänster hade aktualise-
rats för de fall As ersättning till B respektive C inte är armlängdsmässig. 
Det hade enligt min bedömning inte blivit fråga om att omkarakterisera 
transaktionen till ett lån där det sedan är en fråga om vilken räntenivå A 
ska erhålla för detta ”lån”, dvs. riskfri eller riskjusterad avkastning, utifrån 
om A har funktioner som bl.a. kontrollerar den finansiella risken.

Den nya vägledningen i kapitel I i Slutrapporten avseende substan-
ce over form utvidgar således enligt min bedömning möjligheterna till 
omkarakterisering jämfört den tidigare vägledningen som enbart i undan-
tagssituationer gav vägledning om att skattemyndigheten kunde bortse 
från parternas karakterisering av transaktioner när den ekonomiska inne-
börden avviker från dess form. När denna grundläggande prövning av 
substance over form av transaktioner, dvs. inom ramen för the accurate 
delineation of the actual transaction, är gjord kan sedan i vissa situationer 
vägledningen i avsnitt D.2., Recognition of the accurately delineated trans-
action, avseende icke-erkännande av transaktioner aktualiseras.

26 Se avsnitt 3.2.1.
27 Se avsnitt 3.2.2.
28 Se avsnitt 3.2.2.1.
29 Se min redogörelse under avsnitt 3.3.4.1.
30 Se även punkterna 1.85 och 1.103 i Slutrapporten.
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Denna nya vägledning avseende icke-erkännande av transaktioner 
enligt Slutrapporten, D.2. Recognition of the accurately delineated transac-
tion, har således redan föregåtts av en substance over form-prövning.31 
Den nya vägledningen i Slutrapporten avseende icke-erkännande (se 
punkt 1.119–1.125 i nya kapitel I, D2) av parternas faktiskt avtalade 
transaktion bygger på den andra undantagssituationen från p. 1.65 
(OECD Guidelines), dvs. situationer där oberoende företag inte skulle 
konstruerat transaktionen som gjorts och ersättning inte kan bestämmas, 
dvs. transaktionen avviker från ett kommersiellt rationellt sätt som obe-
roende skulle avtalat om och ett lämpligt pris inte går att bestämma.

I de nya riktlinjerna återfinns således även fortsättningsvis vägledning 
för när icke-erkännande av transaktioner undantagsvis ska kunna ske. 
Den faktiskt klarlagda transaktionen kan enligt vägledningen bortses 
ifrån, och om lämpligt ersättas av en alternativ transaktion, när transak-
tionen sett i dess helhet mot andra med transaktionen sammanhängande 
arrangemang och fakta skiljer sig mot vad oberoende företag som agerar 
på ett kommersiellt rationellt sätt hade kommit överens om i en jämför-
bar situation. När transaktionen skiljer sig mot vad oberoende företag 
som agerar på ett kommersiellt rationellt sätt hade kommit överens om 
i en jämförbar situation och detta även medför att bestämmandet av ett 
acceptabelt pris för respektive närstående företag på transaktionen för-
hindras, och där hänsyn tas till respektive närstående företags perspektiv 
och andra realistiska tillgängliga alternativ vid tidpunkten för transak-
tionen, kan en kommersiellt icke-rationell transaktion bortses ifrån eller 
om lämpligt ersättas av en alternativ transaktion enligt vägledningen. 
Vid bedömningen av kommersiellt rationellt agerande ska hänsyn enligt 
OECDs nya vägledning även tas till om arrangemanget/transaktio-
nerna medför ekonomisk förlust innan skatteinbesparingen som följer 
av arrangemanget. Det sistnämnda, dvs. att det vid bedömningen av 
om kommersiellt rationellt agerande föreligger ska tas hänsyn till om 
arrangemanget/transaktionerna medför ekonomisk förlust innan skatte-
inbesparingen som följer av arrangemanget, är ny vägledning som enligt 
min bedömning kan komma att medföra omfattande utredningar och 
argumentation från skattemyndigheters sida och i sak svåröverskådliga 
processer med risk för dubbelbeskattning för företagen.

Vägledningen i kapitel IX, i OECD Guidelines, avseende omstruk-
tureringar och omkarakterisering kan efter en ombearbetning delvis 

31 Jämför även tidigare gällande första undantagssituationen i punkt 1.65 i 2010 års 
version av OECD Guidelines, som enbart skulle aktualiserades i undantagsfall, se avsnitt 
3.2.2.2.
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komma att finnas kvar i ny vägledning.32 Dessa riktlinjer behöver dock 
bli föremål för åtminstone en redaktionell översyn då det finns hänvis-
ningar till de tidigare gällande punkterna 1.64–1.69, OECD Guidelines, 
vilka helt ersatts av nya kapitel I enligt Slutrapporten.33

I nya kapitel VI från Slutrapporten hittar man de nya riktlinjerna avse-
ende omkarakterisering eller icke-erkännande av transaktioner när det är 
fråga om immateriella tillgångar som inte återfinns OECD Guidelines. 
Vägledningen i denna del har sin utgångpunkt i kapitel I om att accura-
tely delineate the transaction and the analysis of risks, dvs. substance over 
form-prövningen. I punkt 6.57 sägs att när den legala ägaren av immate-
riella tillgångar outsourcar det mesta eller alla viktiga DEMPE-funktio-
ner till andra närstående företag ska den legala ägarens del av resultatet 
av exploateringen av immateriella tillgångar noga övervägas, där detta 
företags faktiskt utförda funktioner, använda tillgångar och risker som 
bärs ska beaktas när vägledning söks i avsnitt D.1.2. i kapitel I.34

I den nya bilagan till kapitel VI avseende immateriella tillgångar i Slut-
rapporten återfinns några exempel där omkarakterisering bör aktualise-
ras enligt OECD. Det gäller exempelvis om bolag med liten eller ingen 
substans förvärvar immateriella tillgångar av närstående bolag. I dessa 
fall menar OECD att transaktionerna bör omkarakteriseras till lån med-
förande att en finansiell avkastning bör erhållas, riskfri sådan eller högre 
beroende på om kapacitet att utöva kontroll över de finansiella risker-
na finns.35 Av punkt 6.114 framgår även att priset på transaktioner där 
immateriella tillgångar är inblandade ofta står att finna som är förenliga 
med realistiska alternativ för de inblandade parterna. Däremot i situatio-
ner när de realistiska alternativen innebär att minimipriset för överlåtaren 
överstiger maximipriset för förvärvaren kan det enligt vägledningen vara 
nödvändigt att bedöma om den faktiska transaktionen ska bortses ifrån 
enligt vägledningen avseende icke-erkännande enligt avsnitt D2 i kapitel 
I i Slutrapporten.

De utvidgade möjligheterna till att omkarakterisera riskerar skapa 
ökad dubbelbeskattning och långdragna processer för att om möjligt 
undanröja dessa.

En övergripande fråga är om den nya vägledningen i kapitel I om sub-
stance over form som en del av den grundläggande prövningen av trans-
aktionen baserad på de ekonomiskt relevanta karaktärsdragen innebär 

32 Se punkterna 9.168–9.194 i OECD Guidelines och redogörelsen i avsnitt 3.2.2.3.
33 Se t.ex. i punkterna 9.168–9.194, 9.183–9.187 och 9.190–9.192, OECD Guidelines, 
som kopplar mot punkterna 1.64–1.69.
34 Avser funktionsanalysen och kontrollerandet av risker, se avsnitt 3.3.4.1.
35 Se Annex to Chapter VI – Examples to illustrate the guidance in intangibles, exempel 16 
och 17 (punkterna 54–58 och 59–63).
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att OECD delvis lämnat armlängdsprincipen bakom sig. Det finns inget 
uttalat från OECD att så skulle vara fallet.36 Att OECD i exemplet som 
redogörs för under avsnitt 3.3.4.137 inte valt att lämna vägledning om att 
prisjustering kan aktualiseras avseende de icke existerande eller för låga 
betalningarna för Bs respektive Cs tjänster, utan istället valt att omka-
rakterisera transaktionen, dvs. As investering och ägande av tillgångar 
till ett lån som ska betinga en riskfri ränta, tyder enligt min mening på 
att principen kan vara på väg att minska i betydelse. Det finns enligt 
min mening en inneboende motsättning mellan armlängdsprincipen, 
som prövar prissättningen på transaktioner och justerar priser på varor 
och tjänster som inte är armlängdsmässiga, och den nya substance over 
form-prövningen som inte erkänner allokering av kapital till en juridisk 
person/skattesubjekt och investeringar av detta kapital i situationer när 
det fysiska utförandet av funktioner eller kontrollerandet risker inte till 
fullo utförs av denna juridiska person. Det bör understrykas att den nya 
vägledningen inte endast träffar företag som är tomma på substans, s.k. 
brevlådeföretag med högt eget kapital, utan även företag med substans i 
form av anställda, men som kan hävdas vara inte mycket kunniga utan 
bara något kunniga eller okunniga avseende de transaktioner som företa-
get företar. Att omkarakterisera transaktioner enligt s.k. ekonomiskt rele-
vanta karaktärsdrag, med vilket det följer skattebeslut som flyttar bolags-
skattebaser mellan länder, är en godtycklig bedömning jämfört med att 
på att korrekt prissätta de funktioner som ett företag tillhandahålls av ett 
annat närstående företag och/eller pröva om det substansmässigt ”tunna” 
företaget har ett fast driftställe i det land/de länder där de närstående 
företagen finns etablerade.

5.2 Jämförelse av omkarakterisering enligt OECD 
med omkvalificering enligt intern rätt

I avsnitt 4.1 görs en jämförelse av möjligheten att omkarakterisera gräns-
överskridande transaktioner enligt OECD Guidelines och Slutrapporten 
(se kapitel 3) med möjligheten till omkvalificering enligt intern rätt, dvs. 
slutsatserna från min licentiatavhandling och två senare artiklar i SvSkT38 
avseende beskattning av rättshandlingar på grundval av deras verkliga 
innebörd (se även kapitel 2 i denna framställning där en sammanfatt-

36 Punkten 1.121 tyder på att OECD menar att vägledningen om substance over form 
som kan aktualisera omkarakterisering ryms inom principen.
37 Exemplet är hämtat från punkterna 1.85 och 1.103 i Slutrapporten.
38 Se Burmeister 2012, Burmeister i SvSkT 2013 s. 679–689 och 2015 s. 458–487.
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ning ges). Redogörelsen nedan är uppdelad i dels en jämförelse mellan 
möjligheten att omkarakterisera en gränsöverskridande transaktion enligt 
OECD Guidelines (som var gällande fram till och med 22 maj 2016) 
med möjligheten till omkvalificering enligt intern rätt, dels en jämförelse 
av möjligheten till omkvalificering enligt intern rätt mot de nya rikt-
linjerna avseende omkarakterisering baserad på substance over form och 
icke-erkännande av transaktioner enligt Slutrapporten (som utgör del av 
OECDs Transfer Pricing Guidelines från 23 maj 2016).

5.2.1 OECD Guidelines jämfört med intern rätt
I OECD Guidelines första undantagssituation ges vägledning för en pröv-
ning av ekonomisk substance over form som enligt min bedömning 
går potentiellt längre än kategori 1b-prövningen enligt intern rätt och 
väsentligt längre än kategori 1a-praxis enligt intern rätt, dvs. att civilrät-
ten är prejudiciell när de skatterättsliga föreskrifterna lägger civilrättsliga 
förhållanden och rättshandlingar till grund för de skatterättsliga konse-
kvenserna. Den av OECD i punkt 1.65 angivna situationen där lämnat 
lån enligt OECD kan omkarakteriseras till tillskott blir exempelvis inte 
föremål för omkvalificering enligt intern rätt.39 Det spelar inte någon roll 
om de ekonomiska begreppen de facto definieras i ett lands lagstiftning 
när OECDs första undantagssituation ska tillämpas. För de fall att skuld 
eller ränta definieras enligt lag eller praxis i ett land så kan det alltså ändå 
bli fråga om omkarakterisering till exempelvis tillskott enligt vägledning-
en i undantagssituationen. När exempelvis ett köp föreligger enligt intern 
rätt (beaktat kategori 1a-praxis) kan det finnas situationer när detta köp 
enligt OECD Guidelines blir föremål för omkarakterisering. Substans-
prövningen av ekonomisk innebörd till grund för rättslig betydelse av en 
transaktion enligt OECD Guidelines är förenad med stora bedömnings-
svårigheter då dess utformning är mycket generell och omfattar således 
flera situationer än HFDs praxis när en civilrättslig bedömning blir avgö-
rande för rättshandlingars rubricering.

OECD Guidelines första undantagssituation har likheter med kate-
gori 1b (ekonomiska begrepp som inte finner någon bestämning i rättsliga 
normer) vad gäller omkvalificering enligt intern rätt, dvs. när ekonomis-
ka begrepp används i skattelag utan att dessa definieras i rättsliga nor-
mer får den ekonomiska innebörden (bedömning av ekonomiska fakta 
och dess betydelse) särskild betydelse när den gemensamma partsviljan 
ska bestämmas. HFD 2014 ref. 10, Tvingande konvertibelmålet, utgör 
ett exempel på kategori 1b-avgörande från HFD, dvs. när ekonomiska 

39 Jämför med slutsatserna i kapitel 4.
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begrepp (ränta eller skuld) återfinns i skattelag (eller rättsregler som stad-
gats i praxis) utan att definieras eller på annat sätt bestämmas i rättsliga 
normer. Vid prövningen enligt intern rätt när det är fråga om denna kate-
gori mål behöver omständigheternas ekonomiska innebörd således sökas 
och bestämmas. I Tvingande konvertibelmålet prövades om lånet var en 
skuld och HFD konstaterade i fråga om omständigheternas ekonomiska 
innebörd att lånet ekonomiskt sett var avvikande från vad som normalt 
utmärker en skuld och att detta stöds av redovisningen samt att avdrag 
för det som betecknades ränta skulle medfört avdrag för en vinstdisposi-
tion. Fallet bekräftar att den ekonomiska innebörden vid bedömning av 
verklig innebörd i svensk intern rätt har särskild betydelse när fråga är 
om analys och bedömning av ekonomiska begrepp som inte omedelbart 
bestäms av rättsliga normer utan istället av en bedömning av ekonomiska 
fakta och dess rättsliga betydelse.

Den andra undantagssituationen i OECD Guidelines träffar situationer 
när den ekonomiska innebörden visserligen stämmer överens med dess 
form, men där konstruktionen av transaktionen, sett i sin helhet, avviker 
från vad oberoende parter som handlar på ett kommersiellt rationellt sätt 
skulle avtalat om, och den aktuella strukturen hindrar skattemyndigheten 
från att bestämma ett lämpligt transaktionspris. Fallet som beskrivs i punkt 
1.65 tar sikte på transaktioner som är så pass artskilda att skattemyn-
digheten är förhindrad att göra en korrekt prissättning. I det beskrivna 
exemplet kan skattemyndigheten enligt OECD Guidelines inte bedöma 
transaktionen, eftersom det inte går att beräkna ett korrekt armlängdspris 
på en framtida rätt till immateriella rättigheter, då dessa rättigheter inte 
har uppstått ännu.

Den andra undantagssituationen i OECD Guidelines kan jämföras 
med kategori 1a från intern rätt, dvs. att civilrätten är prejudiciell när de 
skatterättsliga föreskrifterna lägger civilrättsliga förhållanden och rätts-
handlingar till grund för de skatterättsliga konsekvenserna. När det är 
fråga om att normtillämpningstypen ”civilrättslig kvalificering avgör” 
den verkliga innebörden av rättshandlingar söker HFD alltid att klar-
lägga vad som faktiskt har hänt. Vidare framgår av praxis att HFD, för 
att utröna parternas avsikt, lägger stor vikt vid de faktiska omständig-
heterna. Som en följd av detta får naturligen frågor om bevisbörda och 
beviskrav en avgörande roll vad gäller bedömningen av partsavsikten. 
HFDs samlade praxis avseende denna kategori mål visar vidare på att 
HFD endast omkvalificerat rättshandlingar i ”uppenbara fall” dvs. när 
sakomständigheterna tydligt visat att den verkliga innebörden varit en 
annan än den avtalade.40 Stor restriktivitet bör iakttas beaktat praxis när 

40 Se avsnitt 2.4.1.
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de av parterna valda civilrättsliga rubriceringarna övervägs omkvalificeras 
genom civilrättslig avtalstolkning. I praxis kommenteras och analyseras 
avtalens innehåll utifrån ”gängse avtal” vilket bl.a. tyder på att säregna/
atypiska avtal kan omkvalificeras.

Att en skattskyldig erhållit ersättningar eller förfogat över inkomster 
(likvida medel) som inte stämmer med valda rubriceringar har haft stor 
betydelse för HFDs bedömning av partsavsikten.41 De skattemässiga 
motiven/konsekvenserna av företagna rättshandlingar saknar enligt HFD 
betydelse vid bedömningen av rättshandlingarnas egentliga innebörd vid 
den rättsliga kvalificeringen. Rättshandlingar som saknar rättslig effekt 
ska enligt HFD inte läggas till grund för en sammantagen prövning 
av rättshandlingarnas ”verkliga innebörd” (t.ex. en ogiltig utdelnings-
fordran). När partsavsikten bedöms överensstämma med den valda rub-
riceringen ska detta följas även när det finns atypiska inslag i avtalsvillko-
ren om rättshandlingarna har rättslig effekt (t.ex. äganderättsövergång av 
tillgång som medför rättsverkningar för inblandade parter trots avsaknad 
av marknadsmässigt pris). Utrymmet för att omtolka en serie rättshand-
lingars formella innebörd är begränsat till situationer där avtalen innehål-
ler så pass avvikande villkor att parterna exempelvis aldrig skulle ingått 
avtalen var för sig och att en omrubricering krävs för att man överhuvud-
taget ska förstå vad som avtalats. Utgångspunkten för HFD är att varje 
bolag eller annat rättssubjekt har en egen rättshandlingsförmåga och 
utgör ett eget skattesubjekt. ”Syner”, baserade enbart på att kontroll och 
inflytande finns, är inte tillåtna för att bedöma rättshandlingars verkliga 
innebörd så länge som dessa rättshandlingar, sett för sig själva, är riktigt 
rubricerade (dvs. att det t.ex. inte finns motstridiga/märkliga likvidflöden 
som talar emot att rubriceringen skulle vara riktig).42 Centralt för fall 
när fråga är om rättshandlingar (två eller flera) som är nära knutna till 
varandra och beroende av varandra och omkvalificering gjorts är HFDs 
utrönande av partsavsikten vid den civilrättsliga analysen. HFD utgår 
från avtalens konstruktion och parternas syfte och kvalificerar rättshand-
lingarna när de sedda var för sig inte återspeglar partsavsikten. Rättsfallen 
har det gemensamt att ingångna avtal innehållit inslag som är atypiska/
säregna för normala affärsförhållanden, t.ex. att de inte skulle ingåtts obe-
roende av varandra, vilket nödvändiggör att avtalen måste tolkas sam-
mantaget för att klarhet överhuvudtaget ska bringas i vad som avtalats. 

41 Se RÅ 1993 ref. 86, RÅ 1998 ref. 19, RÅ 2004 ref. 4, RÅ 2008 ref. 41 och RÅ 2008 
not. 113.
42 Se RÅ 1989 ref. 62 I–II, RÅ 1990 ref. 101 I och II, RÅ 1990 ref. 115, RÅ 1994 ref. 
56, RÅ 2004 ref. 27, RÅ 2008 ref. 52 I, RÅ 2008 not. 169 och RÅ 2010 ref. 51, HFD 
2012 not. 28, HFD 2014 ref. 54.
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Det är vidare fråga om säregna/atypiska villkor (avtalade rättigheter och 
skyldigheter) i avtalen ställt mot den rubricering som den enskilde valt 
för de enskilda rättshandlingarna.43

En hög grad av avvikelse från det normala krävs med andra ord för 
att omkvalificering ska komma ifråga enligt HFDs praxis. Endast det 
faktum att en struktur hindrar skattemyndigheten från att bestämma ett 
lämpligt transaktionspris i en situation där de skatterättsliga föreskrifterna 
lägger civilrättsliga begrepp till grund för de skatterättsliga konsekvenser-
na räcker inte till för att omkvalificera en rättshandling (-ar). Därutöver 
krävs att avtalen är uppenbart säregna och kräver omkvalificering för att 
förstås. Vägledningen i OECDs andra undantagssituation att omkarak-
terisering kan göras när villkor avviker från vad oberoende parter som 
handlar på ett kommersiellt rationellt sätt skulle avtalat om, uppställer 
enligt min bedömning inte uttryckligen samma beviskrav som HFDs 
praxis gör. Bedömningen av rättshandlingars verkliga innebörd enligt 
praxis har inte sin utgångspunkt i ett rekvisit om att rättshandlingen ska 
vara kommersiellt rationell eller affärsmässig. Det bör samtidigt sägas att 
det exempel som beskrivs i OECDs vägledning om en försäljning enligt 
ett långtidskontrakt, för en klumpsumma dag ett, av obegränsat berätti-
gande till framtida immateriella rättigheter som uppstår genom framtida 
forskning enligt min mening torde vara säregen och kan kräva omkvali-
ficering för att förstås.

5.2.2 Slutrapporten jämfört med intern rätt
De förändringar som gjorts inom ramen för BEPS-projektet och som är 
gällande från 23 maj 2016 utvidgar möjligheten till omkarakterisering av 
transaktioner ytterligare jämfört med 2010 års vägledning från OECD, 
och därmed ökar skillnaden även mot när omkvalificering av rättshand-
lingar enligt intern rätt är möjlig.44

Min genomgång under avsnitt 3.3.4.1 har visat att det numera finns 
riktlinjer från OECD enligt nya kapitel I om att noggrant klargöra den 
faktiskt mellan närstående parter företagna transaktionen, dvs. the accura-
te delineation of the actual transaction som kräver att en analys görs av de 
ekonomiskt relevanta karaktärsdragen, som kan medföra att omkarakte-
risering aktualiseras baserat på en substance over form-prövning. Som 
tidigare nämnts förändras i normala fall inte best practice avseende intern-
prissättning i grunden genom de nya riktlinjerna. Det är fortfarande en 

43 Se RÅ 1973 Fi 344, RÅ 1982 Aa 72, RÅ 1984 1:39, RÅ 1987 ref. 78, RÅ 1989 ref. 
127, RÅ 1990 ref. 73, RÅ 1990 not. 329 och RÅ 1991 ref. 98, HFD 2012 not. 74.
44 Se avsnitt 3.3.4.
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likartad metodik som ska tillämpas i grunden när prissättningen av den 
faktiska transaktionen ska prövas. I vissa situationer kommer emellertid 
OECDs nya vägledning i de grundläggande avsnitten i kapitel I avse-
ende substance over form, baserat på ekonomiskt relevanta karaktärsdrag, 
att vidga analysen av att omkarakterisering av transaktioner enbart ska 
aktualiseras i undantagsfall till att bli en del av de grundläggande intern-
prissättningsanalyserna.

Vägledningen om substance over form-prövningen i nya kapitel I i 
Slutrapporten ger möjligheter att omkarakterisera transaktioner som 
enligt min bedömning sträcker sig längre än kategori 1b-prövingen enligt 
intern rätt45 och väsentligt längre än kategori 1a-praxis enligt intern rätt, 
dvs. att civilrätten är prejudiciell när de skatterättsliga föreskrifterna 
lägger civilrättsliga förhållanden och rättshandlingar till grund för de 
skatterättsliga konsekvenserna.46 När substance over form-prövningen 
ska göras enligt OECDs vägledning har det ingen betydelse om de eko-
nomiska begreppen definieras i rättsliga normer i ett lands lagstiftning. 
Exemplet som genomgås i avsnitt 3.3.4.1 och som är hämtat från den nya 
vägledningen tydliggör detta.47 För att komma till slutsatsen att A, som 
civilrättsligt sett förvärvat och äger tillgångarna, enbart är berättigad till 
en riskfri avkastning för tillhandahållande av finansieringen, genom en 
analys av de ekonomiskt relevanta karaktärsdragen, görs en omkarakte-
risering av transaktionen, trots att A bevisligen haft kapital som använts 
för att köpa tillgångarna och att rättshandlingen köp ofta är definierad i 
nationell rätt. Det som riktlinjerna innebär är att omkarakterisera trans-
aktionen från att A äger tillgångarna (och ska erhålla armlängdsmässig 
avkastning) till att A lämnat lån och ska erhålla riskfri avkastning. Det 
är således inte fråga om att utgå från den av parterna faktiskt företagna 
transaktionen, dvs. kategori 1a-praxis enligt intern rätt (dvs. att civilrät-
ten är prejudiciell när de skatterättsliga föreskrifterna lägger civilrättsliga 
förhållanden och rättshandlingar till grund för de skatterättsliga konse-
kvenserna) och företa en eventuell prisjustering för att erhålla ett arm-
längdsmässigt resultat, baserad på gjord analys, utan transaktionen blir 
föremål för en omkarakterisering utifrån en analys av de ekonomiskt rele-
vanta karaktärsdragen, där analysen av vem som kontrollerar risk spelar 
en avgörande betydelse. A har inte lämnat lån och en korrekt tillämpning 
av armlängdsprincipen enligt min mening vore att prissätta de funktioner 

45 Se avsnitt 2.4.2.
46 Se redogörelserna av HFDs praxis i detta avseende i avsnitt 2.4.1 och avsnitt 4.1.3 
som tydligör detta.
47 Exemplet är hämtat från punkterna 1.85 och 1.103 i Slutrapporten. Se Bilaga 4 och 5 
där punkterna återfinns citerade.
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som företagen B och C tillhandahåller A. Till detta kommer prövningen 
om företaget A kan tänkas erhålla ett fast driftställe i de länder där före-
tagen B och C har säte.

En substance over form-prövning, baserad på relativt fria argument om 
ekonomiskt relevanta karaktärsdrag, riskerar enligt min mening bli en 
mycket godtycklig övning och öppnar upp för en mängd fria syner som 
varierar från person till person baserat på erfarenhet, men även fördomar. 
Tillämpningen av denna nya omkarakterisering baserad på en substance 
over form-prövning, numera som en allmän del av internprissättnings-
analysen och inte enbart i undantagsfall,48 riskerar således att inte bli 
likformig och skapar stor risk för dubbelbeskattning. Detta kan jämföras 
med den långt mer rättssäkra ordning som följer av svensk intern rätt, 
dvs. att civilrätten är prejudiciell när de skatterättsliga föreskrifterna läg-
ger civilrättsliga förhållanden och rättshandlingar till grund för de skat-
terättsliga konsekvenserna.

När den grundläggande substance over form-prövningen av en trans-
aktion har gjorts enligt OECDs nya riktlinjer i Slutrapporten och trans-
aktionen inte bör omkarakteriseras kan sedan i vissa situationer icke-
erkännande av transaktionen i undantagsfall aktualiseras enligt vägled-
ningen i avsnitt D.2., Recognition of the accurately delineated transaction. 
Denna vägledning avseende icke-erkännande av transaktioner har således 
redan föregåtts av en substance over form-prövning. Den nygamla vägled-
ningen avseende icke-erkännande (se Slutrapporten punkt 1.119–1.125 
i nya kapitel I, D2) av parternas faktiskt avtalade transaktion bygger på 
den andra undantagssituationen enligt punkt 1.65 i OECD Guidelines, 
dvs. situationer där oberoende företag inte skulle konstruerat transak-
tionen på det sätt som gjorts och ersättning inte kan bestämmas, dvs. 
transaktionen avviker från ett kommersiellt rationellt sätt som oberoende 
skulle avtalat om och det inte går att bestämma ett lämpligt pris. I de 
nya riktlinjerna återfinns således även fortsättningsvis vägledning för när 
icke-erkännande av transaktioner undantagsvis ska kunna ske.

Den faktiskt klarlagda transaktionen kan enligt vägledning i Slutrap-
porten bortses ifrån, eller om lämpligt ersättas av en alternativ transaktion:

– När transaktionen skiljer sig mot vad oberoende företag som agerar 
på ett kommersiellt rationellt sätt hade kommit överens om i en 
jämförbar situation och detta även medför att bestämmandet av ett 
acceptabelt pris för respektive närstående företag på transaktionen 
förhindras, och där hänsyn tas till respektive närstående företags per-

48 Jämför punkt 1.65 OECD Guidelines (situation I) där dylika genomsyner baserade på 
ekonomisk innebörd enbart skulle aktualiseras i undantagsfall.
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spektiv och andra realistiska tillgängliga alternativ vid tidpunkten 
för transaktionen, kan en kommersiellt icke-rationell transaktion 
bortses ifrån eller om lämpligt ersättas av en alternativ transaktion 
enligt vägledningen.

– Vid bedömningen av kommersiellt rationellt agerande ska hänsyn 
enligt OECDs vägledning även tas till om arrangemanget/transak-
tionerna medför ekonomisk förlust innan skatteinbesparingen som 
följer av arrangemanget.

Det sistnämnda, dvs. att det vid bedömningen av om kommersiellt ratio-
nellt agerande föreligger ska tas hänsyn till om arrangemanget/transak-
tionerna medför ekonomisk förlust innan skatteinbesparingen som följer av 
arrangemanget, är ny vägledning som inte återfanns i andra undantags-
situationen från p. 1.65 i OECD Guidelines.

Även Slutrapportens undantagssituation kan jämföras med kategori 1a 
från intern rätt, dvs. att civilrätten är prejudiciell när de skatterättsliga 
föreskrifterna lägger civilrättsliga förhållanden och rättshandlingar till 
grund för de skatterättsliga konsekvenserna.

När det är fråga om att normtillämpningstypen ”civilrättslig kvalifice-
ring avgör” den verkliga innebörden av rättshandlingar söker HFD, som 
redan sagts ovan, alltid att klarlägga vad som faktiskt har hänt. Vidare 
framgår av praxis att HFD, för att utröna parternas avsikt, lägger stor 
vikt vid de faktiska omständigheterna. Som en följd av detta får natur-
ligen frågor om bevisbörda och beviskrav en avgörande roll vad gäller 
bedömningen av partsavsikten. HFDs samlade praxis avseende denna 
kategori mål visar vidare på att HFD endast omkvalificerat rättshandling-
ar i ”uppenbara fall” dvs. när sakomständigheterna tydligt visat att den 
verkliga innebörden varit en annan än den avtalade. Stor restriktivitet bör 
iakttas beaktat praxis när de av parterna valda formella civilrättsliga rub-
riceringarna övervägs omkvalificeras genom civilrättslig avtalstolkning. 
I praxis kommenteras och analyseras avtalens innehåll utifrån ”gängse 
avtal” vilket bl.a. tyder på att säregna/atypiska avtal kan omkvalificeras. 
En hög grad av avvikelse från det normala krävs med andra ord för att 
omkvalificering ska komma ifråga.

Endast det faktum att en struktur skiljer sig mot vad oberoende företag 
som agerar på ett kommersiellt rationellt sätt hade kommit överens om i en 
jämförbar situation, att bestämmandet av ett acceptabelt pris för respektive 
närstående företag på transaktionen förhindras och om arrangemanget/trans-
aktionerna medför ekonomisk förlust innan skatteinbesparingen i en situa-
tion där de skatterättsliga föreskrifterna lägger civilrättsliga begrepp till 
grund för de skatterättsliga konsekvenserna, är inte en tillräcklig grund 
för att omkvalificera en rättshandling (-ar) enligt intern rätt. För detta 
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krävs därutöver att avtalen är uppenbart säregna och kräver omkvalifice-
ring för att förstås. Vägledningen från OECD i denna undantagssituation 
om att icke-erkännande av transaktioner kan göras när villkor avviker 
från vad oberoende parter som handlar på ett kommersiellt rationellt sätt 
skulle avtalat om, uppställer enligt min bedömning inte samma bevis-
krav som HFDs praxis gör. Bedömningen av rättshandlingars verkliga 
innebörd enligt praxis har dessutom inte sin utgångspunkt i ett rekvisit 
om rättshandlingen är kommersiellt rationell eller affärsmässig och om 
transaktionerna medför ekonomisk förlust innan skatteinbesparingen.

Att omkvalificering kan aktualiseras enligt HFDs praxis när fråga är 
om rättshandlingar som är nära knutna och beroende av varandra har sin 
förklaring i att de av parterna rubricerade enskilda rättshandlingarna 
många gånger aldrig haft en avsikt att medföra de rättsverkningar som 
åsatt rubricering normalt medför. Ett annat sätt att uttrycka saken är 
att anledningen till att rättshandlingarna har varit tvungna att ingås vid 
samma tidpunkt i dylika situationer har sin förklaring att parternas inte 
varit beredda att utge och/eller bära de normala rättigheter och skyldig-
heter som följer av de enskilda rättshandlingarnas rubricering.49 Det 
sagda förklarar enligt min bedömning varför nära knutna och beroende 
rättshandlingar i större omfattning kan och har omkvalificerats i praxis, 
dvs. setts som uppenbart atypiska/säregna för normala affärsförhållanden 
(dvs. de skulle inte ingåtts oberoende av varandra) vilka nödvändiggör 
att avtalen måste tolkas sammantaget för att klarhet överhuvudtaget ska 
bringas i vad som avtalats. Att omkvalificera rättshandlingar enligt HFDs 
praxis i situationer när de av parterna rubricerade enskilda rättshandling-
arna aldrig varit avsedda att leda till de rättsverkningar som de normalt 
leder till är en civilrättslig prövning av dessa och inskränker sig till ett 
fåtal fall jämfört med OECDs vägledning om en omkarakterisering base-
rad på en substance over form baserad på fria argument om ekonomiskt 
relevanta karaktärsdrag och kontroll.

Av den gjorda analysen kan det konstateras att Slutrapportens nya väg-
ledning för när omkarakterisering baserad på en substance over form-
prövning eller icke-erkännande av transaktioner bör göras går väsentligt 
längre än HFDs praxis avseende möjligheten att omkvalificera rättshand-
lingar på grundval av deras verkliga innebörd.

49 Se avsnitt 2.5.
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5.3 Slutsatser de lege lata avseende möjligheten 
att om karakterisera gränsöverskridande 
transaktioner enligt intern rätt

5.3.1 Inledning
Nedan följer en sammanfattning av studiens slutsatser de lege lata avse-
ende möjligheten att omkarakterisera gränsöverskridande transaktioner 
när korrigeringsregeln ska tillämpas.50

Genomgången av korrigeringsregeln sammanfattas och tolkningen av 
denna baserat på rättskällorna lag, förarbeten, praxis och doktrin (inklusi-
ve OECDs Transfer Pricing Guidelines) samt slutsatsen att ordalydelsen, 
förarbetena och praxis anvisar att prövningen utgår från transaktionen, 
dvs. avtalsvillkoren för den överlåtna eller upplåtna varan eller tjänsten, 
när avvikande avtalsvillkor undersöks jämfört med de som oberoende 
parter skulle ingått. Någon vägledning av eventuella undantagsmöjlighe-
ter att omkarakterisera en transaktion (-er) står inte att finna i motivut-
talanden. I denna del är förarbetena tysta.

Efter det återfinns även en sammanfattning av analysen av OECDs 
Transfer Pricing Guidelines som rättskälla och slutsatsen att OECDs väg-
ledning avseende omkarakterisering av gränsöverskridande transaktioner 
inte kan användas för en utfyllande tolkning av korrigeringsregeln. Här 
återfinns även slutsatsen att frågan om vägledningen kan ligga till grund 
för omkarakterisering av transaktioner när korrigeringsregeln ska tilläm-
pas avgörs av om de tolkningsalternativ som korrigeringsregelns ordaly-
delse medger vid en kontextuell tolkning inrymmer OECDs vägledning 
avseende omkarakterisering och/eller om fast praxis begränsar denna 
möjlighet.

Därefter redogörs sammanfattat bl.a. för tolkningen av att ordalydel-
sen i 14 kap. 19 § IL nödvändiggör att prövningen utgår från en transak-
tion och att det är avvikande villkor för den företagna transaktionen som 
kan medföra prisjustering. Ställt mot föreskriftkravet i RF konstateras 
att en norm inte får tillämpas utanför ramen för rimliga tolkningar, dvs. 
att extensiv och analog lagtolkning utanför ramen för rimliga tolkningar 
av en prövad lagregel inte är tillåten. Det konstateras vidare att korrige-
ringsregelns ordalydelse uppställer rättsfakta som nödvändiggör att pröv-
ningen utgår från en transaktion och att det är avvikande villkor från vad 
oberoende parter hade avtalat för den företagna transaktionen som kan 
medföra prisjustering.

50 Den utförliga analysen återfinns i kapitel 4.
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Sedan redogörs sammanfattat för slutsatsen att en omkarakterisering 
av själva transaktionen utifrån OECDs vägledning och norm tillför något 
väsentligt nytt utöver vad som följer av korrigeringsregelns ordalydelse. 
Att omkarakterisera rättshandlingar enligt OECDs oförbindande anvis-
ningar, dvs. baserat på att transaktionens ekonomiska innehåll avviker 
från dess form eller utifrån att transaktionens form inte är rationell vid en 
jämförelse av hur oberoende skulle givit transaktionen form, ligger enligt 
gjord undersökning utanför ramen för rimliga tolkningar av 14 kap. 19 § 
IL. Denna slutsats innebär inte att transaktioner inte kan omkarakteri-
seras i vissa situationer enligt gällande rätt, men det innebär att OECDs 
vägledning om när omkarakterisering av transaktioner bör ske inte får 
användas när korrigeringsregeln ska tillämpas.

Därefter redogörs för studiens slutsatser för vad som utgör den rättsliga 
möjlighet som finns att omkarakterisera transaktioner när korrigerings-
regeln ska tillämpas och slutsatserna beskrivs sammanfattat. Undersök-
ningens slutsats är att motsvarande prövning av beskattning på grundval 
av rättshandlingars verkliga innebörd som görs enligt HFDs praxis på 
normer i övrigt i IL även ska göras på rättshandlingar/transaktioner när 
korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL är föremål för prövning. Under-
sökningens slutsats är att den praxis och metodiska prövning som ska 
tillämpas är den som återfinns för kategori 1a, Rättsfall när civilrättslig 
kvalificering har varit avgörande vid beskattningen och 1b, Ekonomiska 
begrepp som inte finner någon bestämning i rättsliga normer. Undersök-
ningens slutsats är alltså att varken OECDs nya eller gamla vägledning 
avseende omkarakterisering eller icke-erkännande av transaktioner inte 
kan utvidga beskattning genom omkarakterisering av transaktioner när 
tolkningen av sakomständigheterna i det enskilda fallet ger att intern rätt 
inte tillåter detta, dvs. HFDs praxis om beskattning på grundval av rätts-
handlingars verkliga innebörd.

Efter det redogörs för slutsatsen att skatteavtal inte kan utvidga beskatt-
ningen genom omkarakterisering i situationen att detta inte kan göras 
enligt intern rätt eller i situationen att det inte återfinns något tydligt svar 
i intern rätt. Avslutningsvis återfinns ett flödesschema över möjligheten 
att omkarakterisera gränsöverskridande transaktioner enligt intern rätt 
där även skatteavtalstillämpning finns schematiskt uppställd för att ge en 
helhetsbild av potentiella prövningar i en faktisk situation.

5.3.2 Gällande rätt enligt korrigeringsregeln
Genomgången av korrigeringsregeln och tolkningen av denna baserat 
på rättskällorna lag, förarbeten, praxis och doktrin (inklusive OECDs 
Transfer Pricing Guidelines) kan sammanfattas enligt nedan.
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Korrigeringsregeln har utformats som en prisjusteringsregel där korri-
gering av inkomsten av näringsverksamheten kan aktualiseras om avtals-
villkoren för en transaktion mellan närstående avviker från vad oberoen-
de parter avtalar för ett motsvarande mellanhavande. Prisjusteringen om 
avvikande avtalsvillkor för transaktionen mellan närstående föreligger 
jämfört med oberoende parters motsvarande transaktion utgår från den 
prissättning som råder för sistnämnda mellanhavande. Av ordalydelsen 
framgår att rättsfakta som ska prövas är om avvikande avtalsvillkor före-
ligger för transaktioner mellan närstående jämfört med vad oberoende 
ingår för motsvarande transaktioner och om resultatet blivit lägre till följd 
av detta. När en prövning enligt regeln ska göras måste således rättsfakta 
avseende transaktionen (-er) inhämtas och analyseras i det avseendet om 
villkoren för transaktionen avviker från vad oberoende hade avtalat för 
motsvarande transaktion (-er). Rättsföljden om avvikande villkor förelig-
ger för den närstående transaktionen jämfört med den mellan oberoende 
parter är att det skattepliktiga resultatet för näringsverksamheten ska 
beräknas till det belopp det uppgått till om det avvikande avtalsvillkoret 
för transaktionen inte funnits.

Uppställda rättsfakta i regeln kräver alltså att prövningen utgår från 
transaktionen, dvs. avtalsvillkoren för den överlåtna eller upplåtna varan 
eller tjänsten, när avvikande avtalsvillkor undersöks jämfört med de som 
oberoende parter skulle ingått. Lagrummet är inte avgränsat till några 
särskilda transaktioner utan omsluter allt i transaktionsväg. Av förarbe-
tena till korrigeringsregeln framgår inte annat än att prövningen av om 
avvikande avtalsvillkor föreligger jämfört med oberoende sådana bör 
utgå från transaktionen mellan parterna i intressegemenskapen. Någon 
vägledning av eventuella undantagsmöjligheter att omkarakterisera en 
transaktion (-er) står inte att finna i motivuttalanden. I denna del är för-
arbetena tysta. En fråga som jag analyserat är om det finns alternativa 
tolkningar av korrigeringsregeln som kan leda till en annan slutsats. I 
ordalydelsen ryms enligt min mening en tolkning där prövningen av om 
avvikande avtalsvillkor föreligger ska göras mot vad som skulle avtalats i 
”allmänhet” mellan oberoende parter. Även denna tolkning kräver enligt 
min mening att prövningen utgår från transaktionen, dvs. transaktionen 
mellan parterna i intressegemenskap utgör rättsfakta i regeln. I situatio-
ner när transaktionen (-erna) är så säregna och artskilda i jämförelse mel-
lan oberoende förekommande avtalskonstruktioner och att avvikelserna 
inte går att justera för genom priskorrigering av transaktionen (-erna) 
uppkommer enligt min mening frågan om vad som utgör avgränsningen 
för när transaktionen (-erna) kan omkarakteriseras.

RÅ 1990 ref. 34 (Mobil oil), RÅ 1980 Aa 114 (Kentruckmålet) och 
RÅ 79 1:98 (Findusmålet) har särskild relevans för undersökningen av 
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om, hur och på vilket sätt omkarakterisering av transaktioner kan aktua-
liseras vid tillämpningen av korrigeringsregeln. Detta då frågor om gjord 
rubricering på företagna transaktioner varit föremål för prövning och det 
varit fråga om gränsöverskridande transaktioner och tillämpning av kor-
rigeringsregeln. Mobil oil klargör att omkarakterisering av skuld till till-
skott inte aktualiseras enbart baserat på omständigheten att låntagande 
bolag är underkapitaliserat. Korringeringsregeln kunde alltså inte till-
lämpas för att angripa en underkapitaliseringssituation, dvs. det som de 
facto lyfts fram i OECD Guidelines som exempel när omkarakterisering 
ska göras enligt första undantagssituationen i punkten 1.65. I Findus-
målet är det klart att HFD inte bortsett från transaktionerna (dvs. ägan-
det av immateriella rättigheter i ett substansmässigt tunt bolag) enligt 
Skatteverkets yrkande, utan istället bedömt deras verkliga innebörd. I 
Kentruckmålet utgick HFD från respektive rättshandling och bedömde 
sakomständigheterna mot korrigeringsregeln och kom fram till att Ken-
truck ABs pris understigit det pris som normalt kunnat påräknas från 
oberoende köpare med liknande funktions-, risk- och tillgångsprofil som 
det närstående dotterbolaget hade. Genom att HFD utgår från de civil-
rättsligt giltiga rättshandlingarna, med vilket följer att de likvida medlen 
tillkommer dotterbolaget, kan inte ränteintäkten på dessa medel beskat-
tas i Kentruck AB vilket det yrkades om utifrån att rättshandlingarna 
skulle bortses ifrån. De har erhållits av dotterbolaget – genom en felpris-
sättning som blev föremål för prisjustering enligt korrigeringsregeln – 
och beskattningen ska följa denna effekt av faktiskt företagna civilrättsligt 
giltiga rättshandlingar. Utgången i målen kan jämföras med Slutrappor-
tens substance over form-prövning enligt vilken civilrättsligt giltiga rätts-
handlingar inom ramen för the accurate delineation of the actual transac-
tion, där en analys ska göras av de ekonomiskt relevanta karaktärsdragen, 
kan medföra att omkarakterisering av civilrättsligt giltiga rättshandlingar 
kan aktualiseras. I Mobil oil från lån till tillskott (med rättsföljden att 
avdrag för ränta ej erhålls), i Kentruckmålet att transaktionen bortses 
ifrån (medförande att ränteintäkten beskattas i Sverige hos Kentruck AB 
alternativt att allt utöver riskfri ränta beskattas hos Kentruck AB), I Fin-
dusmålet att ägandet av de immateriella rättigheterna hos det utländska 
moderbolaget bortses från (med rättsföljden att avdrag för royalty inte 
medges i det svenska dotterbolaget).

Det bör i detta sammanhang återigen sägas att frågor om omkarak-
terisering enligt min mening kan aktualiseras när korrigeringsregeln ska 
tillämpas. Det kan som ovan nämnts vara i situationer där prövad trans-
aktion utgör en inte förekommande transaktion mellan oberoende parter 
och att det inte går att ändra det skattepliktiga resultatet av transaktionen 
enligt korrigeringsregeln genom att jämföra med vad oberoende hade 
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avtalat för villkor samt att transaktionen inte är korrekt rubricerad civil-
rättsligt sett. Jag kommer utveckla avgränsningen för när omkarakterise-
ring av transaktioner enligt korrigeringsregeln kan aktualiseras ytterligare 
längre fram i detta kapitel. Det bör emellertid redan här sägas att för det 
fall det finns ytterligare transaktioner mellan de närstående företagen än 
den prövade transaktionen, och att det är det som är det avvikande jäm-
fört med hur oberoende parter strukturerar transaktionen, så ska även 
dessa transaktioner prövas mot korrigeringsregeln. Om prissättningen på 
dessa transaktioner inte är armlängdsmässig ska det skattepliktiga resulta-
tet av dessa ändras enligt korrigeringsregeln. Det är med andra ord enligt 
min mening inte i situationen att andra än den prövade transaktionen är 
felprissatta (eller inte prissatta alls) som frågan om omkarakterisering av 
transaktioner aktualiseras när korrigeringsregeln ska tillämpas. Är exem-
pelvis ett civilrättsligt giltigt köp av en tillgång föremål för prövning mot 
korrigeringsregeln och priset avviker jämfört mot oberoende parters pris 
på en motsvarande transaktion ska prisjustering aktualiseras, dvs. resulta-
tet av transaktionen ska beskattas justerat för det avvikande prisvillkoret. 
Eventuella övriga transaktioner som görs mellan de närstående parterna 
och som felprissatts blir också föremål för justering enligt korrigerings-
regeln. Frågor om omkarakterisering av transaktioner när korrigerings-
regeln ska tillämpas aktualiseras normalt när en prövad transaktion väcker 
frågor om den är riktigt rubricerad eller inte. Exempelvis är det fråga om 
ett köp av en tillgång, hyra av densamma eller lån mot pant i tillgången 
och inte det faktum att det kan finnas andra transaktioner mellan de 
närstående parterna vilka kan ha felprissatts ställt mot korrigeringsregeln.

HFD har i RÅ 2004 ref. 13 klargjort att korrigeringsregeln är en spe-
cialbestämmelse för internationella förhållanden som har företräde fram-
för generella regler vid beräkning av en näringsverksamhets resultat. ILs 
allmänna regler för inkomstens beräknande intar därmed en komplet-
terande ställning till korrigeringsregeln i situationer när denna inte kan 
tillämpas.

5.3.3 OECDs Transfer Pricing Guidelines rättskällevärde
Under avsnitt 4.3 analyserades OECDs Transfer Pricing Guidelines som 
rättskälla för att kunna besvara hur långtgående möjligheterna till om-
karakterisering vid gränsöverskridande transaktioner enligt OECDs väg-
ledning sträcker sig för en utfyllande tolkning av korrigeringsregeln.

Det har kunnat konstateras att följande konstitutionella utgångpunk-
ter gäller. Den skatterättsliga legalitetsprincipen i RF innebär att föreskrif-
ter om skatt måste meddelas genom lag. Detta hindrar inte att regeringen 
enligt RF i förordning beslutar om s.k. verkställighetsföreskrifter. Vid ett 
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försök till praktisk precisering bör enligt min mening följande vara väg-
ledande vid prövning av om till lag underordnade normer får tillämpas:

– Lagregler som genom sin ordalydelse och konstruktion uttömmande 
reglerar något ger litet utrymme för att kunna utfyllas genom under-
ordnade normer.

– För att exempelvis en verkställighetsföreskrift eller annan underord-
nad norm ska åsidosättas enligt 11 kap. 14 § RF krävs att den under-
ordnade normen tillför något ”väsentligt nytt” utöver vad som följer 
av ordalydelsen.

Från konstitutionell synpunkt utgör OECDs Transfer Pricing Guidelines 
inte underordnade normer när intern rätt ska tillämpas utan obindande 
anvisningar (vars relevans i och för sig ska undersökas när korrigerings-
regeln prövas) och behöver därför inte följas.

När det är fråga om lagtolkning av otydliga normer ställt mot före-
skriftskravet har följande konstaterats. Dylika normer behöver precise-
ras innan subsumeringen av sakomständigheterna i det enskilda fallet 
kan göras och fallet sedermera avgöras. En precisering av prövad otydlig 
norm som söker mängden rimliga tolkningar för att specificera ramen 
för rimliga tolkningar förhindrar inte föreskriftskravet. Däremot innebär 
föreskriftkravet att en norm inte får tillämpas utanför ramen för rimliga 
tolkningar. För skatterättens materiella område är således extensiv och 
analog lagtolkning utanför ramen för rimliga tolkningar av en prövad 
lagregel inte tillåten.

Enligt RF är riksdagen således det enda organ som får fatta beslut om 
föreskrifter i lag avseende skatt. Genom att OECDs Transfer Pricing Gui-
delines inte utgör förarbeten till korrigeringsregeln är dessa att närmast 
likställa med doktrin när bestämmelsen ska tillämpas. Genom HFDs 
uttalande i RÅ 1991 ref. 107 (Shell-målet) får emellertid OECDs Trans-
fer Pricing Guidelines en styrka i det avseende att när korrigeringsregeln 
ska tillämpas bör det undersökas om vägledningen är relevant för den 
situation som prövas. Vid skatteavtalstillämpning har däremot OECDs 
Transfer Pricing Guidelines många gånger en annan auktoritet jämfört 
med när korrigeringsregeln i svensk intern rätt ska tillämpas. Skatteavtal 
blir en del av svensk intern rätt genom inkorporering. Skatteavtalen har 
såväl en folkrättslig sida, som rör de avtalsslutande staternas förpliktelser 
gentemot varandra, som en internrättslig sida (en s.k. dubbel karaktär). 
Den senare består i avtalstexten i egenskap av intern lag och rör relationen 
mellan staten och de skattesubjekt som omfattas av avtalets tillämpnings-
område. När armlängdsprincipen i ett skatteavtal som ska prövas mot-
svarar modellavtalets artikel 9 är det rimligt att anta att OECDs Transfer 
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Pricing Guidelines utgör en del av det relevanta rättsliga materialet som 
man har att förhålla sig till vid tolkningen av skatteavtalet. Detta bl.a. 
genom att kommentaren till modellavtalets artikel 9 hänvisar till OECDs 
Transfer Pricing Guidelines.

Det kan samtidigt konstateras att inte heller vid tolkning av skat-
teavtal är OECDs Transfer Pricing Guidelines bindande. Dessa utgör 
enbart medlemsstaternas syn på hur artikel 9 i modellavtalet ska till-
lämpas och där artikel 9 i modellavtalet är det auktoritativa uttalandet. 
Följande har kunnat sammanfattas vad gäller OECDs Transfer Pricing 
Guidelines rättskällevärde vid skatteavtalstillämpning. Skatteavtalen har 
en internrättslig och en folkrättslig sida. När armländsprincipen i det 
skatteavtal som är föremål för prövning motsvarar modellavtalets artikel 
9 och OECDs Transfer Pricing Guidelines varit publicerade vid tiden för 
skatteavtalets ingående, utgör enligt min mening modellavtalets artikel 
9 och dess kommentar relevanta källor till ledning för tolkning. Genom 
hänvisningen från kommentaren till OECDs Transfer Pricing Guidelines 
blir rimligen även dessa en relevant källa till ledning för tolkningen av 
artikel 9. Detta behöver man förhålla sig till om skatteavtalens intern-
rättsliga sida vad gäller artikel 9 blir föremål för prövning i svensk dom-
stol. Det sagda gäller som sagt åtminstone när modellavtalets artikel 9 
legat till grund för den artikel i skatteavtalet som ska tillämpas och när 
vägledningen i OECDs Transfer Pricing Guidelines ryms inom ramen 
för tolkad artikel. Att vägledningen ska rymmas inom ramen för tolkad 
artikel medför enligt min mening att ändringar i OECDs Transfer Pri-
cing Guidelines (eller när det är fråga om skatteavtal som ingåtts innan 
vägledningen publicerades) som ligger utanför ramen för prövad artikel 
inte får följas. Det är prövad artikels omfång som avgör om rekommen-
dationerna i OECDs Transfer Pricing Guidelines ska följas vid skatte-
avtalstillämpning om frågan ska avgöras i svensk domstol, dvs. när ett 
skatteavtals internrättsliga sida är föremål för prövning.

När behörig myndighet i Sverige vid ömsesidig överenskommelse 
ska undanröja dubbelbeskattning (dvs. skatteavtalens folkrättsliga sida) 
och prövad artikel i skatteavtalet motsvarar modellavtalets artikel 9 bör 
rekommendationerna i OECDs Transfer Pricing Guidelines följas baserat 
på 1969 års Wienkonventions regler om hur traktater ska tolkas. I dessa 
situationer menar jag att Sverige accepterat att dynamisk tolkning ska 
göras. För de fall det gjorts reservationer från Sveriges sida till artikeln 
eller anmärkningar till kommentaren eller OECDs Transfer Pricing Gui-
delines kan den gemensamma partsavsikten förstås komma i ett annat 
läge.

Vid en tolkning av armlängdsprincipen i skatteavtalen när dessa base-
rats på modellavtalets artikel 9, som ger uttryck för armlängdsprincipen, 
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får stödet för att söka vägledning i OECDs Transfer Pricing Guidelines 
ändå anses vara starkt genom att dessa fyller innehållet i modellavtalets 
artikel 9 och aktuellt skatteavtal och den partsavsikt som är föremål för 
tolkning. Detta gäller särskilt ifråga om prisjustering. Vad gäller OECDs 
vägledning avseende omkarakterisering av en transaktion är det inte lika 
entydigt vad som gäller då det kan diskuteras om modellen till artikel 9 
överhuvudtaget ger utrymme för detta. Frågan är om möjligheten till 
omkarakterisering vid tolkning av skatteavtal som motsvarar modellavta-
let avgörs av om modellen till artikel 9 enbart möjliggör en prisjustering 
eller om även en omkarakterisering av den faktiska transaktionen ryms i 
lydelsen av denna.

Vad gäller OECDs Transfer Pricing Guidelines rättskällevärde när kor-
rigeringsregeln ska tillämpas kan följande summeras. Baserat på HFDs 
och regeringens uttalanden bör vägledning från OECDs Transfer Pricing 
Guidelines sökas i relevanta fall när internprissättningsfrågor ska bedö-
mas enligt korrigeringsregeln. Prövningen ska göras enligt den allmänt 
accepterade rättskällehierarkin med lagtexten som en rättskälla som ska 
användas. Utgångspunkten för tolkning och tillämpning av skattelag är, 
med hänsyn till legalitetsprincipen, lagtextens ordalydelse. Om lagtextens 
ordalydelse ger klart besked gäller detta. När lagtextens ordalydelse efter 
en tolkning inte ger ett klart besked i den aktuella frågan måste svar sökas 
i andra rättskällor. När HFD tolkat en viss rättsfråga och gett klart preju-
dikat utgör detta gällande rätt. Om praxis inte ger besked eller är otydlig 
bör vägledning som ges i förarbetena ses som auktoritativa så länge som 
dessa ryms inom en rimlig tolkning av lagtextens ordalydelse. Vad gäl-
ler tolkningsrekommendationer i doktrinen bör dessa tillmätas betydelse 
baserat på styrkan i de argument som anförs för tolkningen i den aktuella 
frågan. Undersökningens slutsats är att OECDs Transfer Pricing Guide-
lines närmast kan likställas med doktrin när vår interna korrigeringsregel 
ska tolkas, med viss styrka i relevanta situationer med anledning av HFD 
i Shell-målet.

För att OECDs Transfer Pricing Guidelines ska kunna ge värdefull 
vägledning i en prövad situation måste dessa ha en kontextuell förankring 
i normen, dvs. rymmas inom ramen för ordalydelsen i 14 kap. 19 § IL. 
OECDs Transfer Pricing Guidelines får alltså inte utvidga korrigerings-
regelns omfång mot vad mängden rimliga tolkningar av regeln medger. 
När det är fråga om en prisjustering bör OECDs Transfer Pricing Guide-
lines normalt vara vägledande. En prisjustering är det som korrigerings-
regeln just precis ska möjliggöra om vissa villkor är uppfyllda.

MNEs väljer också i normalfallet i det praktiska arbetet med att pris-
sätta koncerninterna transaktioner att följa OECDs Transfer Pricing 
Guidelines och dess terminologi. I interna prissättningspolicies som 
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utgör företagens interna regelverk för hur priserna på interna transaktio-
ner ska bestämmas finner man exempelvis ofta att OECDs Transfer Pri-
cing Guidelines prismetoder används. OECDs Transfer Pricing Guide-
lines har således fått stort genomslag i praktiken när priser sätts och följs 
upp av MNEs och sedermera dokumenteras. Även Skatteverket använder 
OECDs Transfer Pricing Guidelines som utgångpunkt när prissättningen 
på gränsöverskridande transaktioner granskas. När tvist uppkommer i en 
fråga om prissättning av gränsöverskridande transaktioner utgörs enligt 
min erfarenhet handlingarna i målen av dokumentation och argumenta-
tion utifrån OECDs Transfer Pricing Guidelines anvisningar för hur pri-
ser ska bestämmas och prövas. Att OECDs Transfer Pricing Guidelines 
fått en stark förankring i det praktiska rättslivet står klart och är enligt 
min mening bra då dessa utgör ett bra metodstöd för att bestämma priser 
på transaktioner och hur detta arbete lämpligen dokumenteras. Att par-
ter i domstol ibland argumenterar som om att OECDs Transfer Pricing 
Guidelines vore lag eller förarbeten har enligt min mening sin förklaring 
i riktlinjernas starka förankring i det praktiska rättslivet. Samtidigt är det 
vid rättstillämpningen centralt att utgå från att OECDs Transfer Pricing 
Guidelines är att likställa med doktrin när korrigeringsregeln ska tilläm-
pas och aldrig får utvidga korrigeringsregelns omfång mot vad mängden 
rimliga tolkningar av regeln medger.

En slutsats som drogs inför fortsatt undersökningsarbete var att om 
den enligt OECD Guidelines tidigare gällande, eller den nya vägled-
ningen baserad på Slutrapporten, avseende omkarakterisering eller icke-
erkännande av gränsöverskridande transaktioner, kan vara vägledande för 
tolkningen av korrigeringsregeln behöver bl.a. undersökas utifrån om det 
är möjligt inom ramen för korrigeringsregeln eller om regeln enbart till-
låter en prisjustering baserat på den faktiska transaktionen. Det konsta-
terades i detta sammanhang även att i prövningen behöver inkluderas 
att undersöka utrymmet att omkvalificera rättshandlingar enligt HFDs 
praxis avseende beskattning på grundval av rättshandlingars verkliga 
innebörd och vilken betydelse denna praxis har för frågan om omkarak-
terisering av transaktioner när korrigeringsregeln ska tillämpas.

Om OECDs vägledning avseende omkarakterisering av transaktioner 
kan vara vägledande för tolkningen av korrigeringsregeln behövde således 
undersökas utifrån om frågan avgörs av vad som ryms inom en kontex-
tuell tolkning av korrigeringsregeln. Vid tolkningen av vår interna regel 
i 14 kap. 19 § IL och möjligheten till omkarakterisering är min utgångs-
punkt att bedömningen bör göras enligt den traditionella rättskälle läran 
och RFs föreskriftskrav. En tolknings- och metodfråga som uppkom 
när det undersöktes om omkarakterisering enligt OECD Guidelines 
och Slutrapporten begränsades av HFDs praxis och/eller korrigerings-
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regeln, är att den s.k. gyllene regeln får genomslag, dvs. att beskattning 
enligt skatteavtal kan ske i den utsträckning det inte utvidgar den rätt att 
beskatta som följer i en stat enligt dess interna skatterätt.

Vad gäller rättskällevärdet av artiklar i OECDs modellavtal, kommen-
tarer till modellavtalet och således även OECDs Transfer Pricing Guide-
lines för att tolka internrättsliga reglers innebörd har följande slutsatser 
kunnat dras. För att dessa ska kunna användas måste den interna lagstift-
ningen bygga på samma principer som modellavtalet och att anförd arti-
kel i OECDs modellavtal måste haft stor betydelse för den internrättsliga 
lagstiftningen och att detta tydligt framgår av de svenska förarbetena. 
Därutöver gäller enligt min mening att artiklar i modellavtalet som den 
interna lagstiftningen förvisso bygger på och som tydligt legat till grund 
för lagstiftningen aldrig kan utvidga en internrättslig regel om denna vid 
en tolkning i sig inte inrymmer en tolkning enligt modellavtalets artikel. 
Man skulle kunna kalla detta för en gyllene regel avseende modellavta-
lets och dess kommentars rättskällevärde när det är fråga om tolkning av 
intern rätt när OECDs modellavtal haft stor betydelse vid framtagandet 
av den interna regeln. Ett annat sätt att formulera detta är att syften som 
återfinns i t.ex. förarbeten (vilka i sig kan hänvisa till OECD-material) 
inte kan ligga till grund för beskattningen om de tolkningsalternativ som 
en lagregels ordalydelse medger inte inrymmer en dylik utgång eller om 
fast praxis begränsat en regels räckvidd.

Sammanfattningsvis har således följande slutsatser kunnat dras avse-
ende OECDs Transfer Pricing Guidelines rättskällevärde när korrige-
ringsregeln ska tillämpas. När det är fråga om att pröva prissättningen 
baserad på en åsatt transaktions rubricering kan OECDs Transfer Pricing 
Guidelines i relevanta delar vara vägledande för prövningen av om en 
gränsöverskridande transaktion är felprissatt eller inte jämfört med vad 
oberoende kommit överens om. Detta har också uttalats av både rege-
ringen och HFD. Den gjorda analysen har även klargjort att de likartade 
lydelserna i korrigeringsregeln och OECDs modellavtal i sig inte medför 
att OECDs Transfer Pricing Guidelines får en annan rättslig auktoritet 
än doktrin när den svenska interna lagregeln ska tillämpas. Vad gäller 
frågan om OECD Guidelines eller Slutrapportens vägledning avseende 
omkarakterisering av transaktioner kan vara vägledande för tolkningen 
av korrigeringsregeln har det kunnat konstateras att inga uttalanden i 
förarbetena finns om att detta bör kunna ske eller inte kan göras. Det är 
således inte fråga om en situation där förarbetena uttalar detta och hän-
visar till OECD Guidelines eller Slutrapporten.

Frågan om vägledningen kan ligga till grund för omkarakterisering 
av gränsöverskridande transaktioner när korrigeringsregeln ska tillämpas 
avgörs således av om de tolkningsalternativ som korrigeringsregelns orda-
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lydelse medger vid en kontextuell tolkning inrymmer OECDs vägled-
ning avseende omkarakterisering och/eller av om fast praxis begränsar 
denna möjlighet. I det följande avsnittet redogörs summerat för under-
sökningens slutsatser avseende dessa frågor.

5.3.4 Omkarakterisering enligt OECDs riktlinjer 
när korrigeringsregeln ska tillämpas

Analysen i avsnitt 4.4 gav att ordalydelsen i 14 kap. 19 § IL nödvändig-
gör att prövningen utgår från en transaktion och att det är avvikande vill-
kor för den företagna transaktionen som kan medföra prisjustering. Den 
företagna transaktionen utgör ett uppställt rättsfakta i regeln. Analysen i 
avsnitt 4.3 visade även att OECD Guidelines eller Slutrapportens vägled-
ning gällande omkarakterisering eller icke-erkännande av gränsöverskri-
dande transaktioner bara kan vara vägledande för tolkningen av 14 kap. 
19 § IL om det är möjligt inom ramen för lagregeln, dvs. om regeln 
enbart tillåter en prisjustering baserat på den faktiska transaktionen kan 
omkarakterisering inte göras baserat på vägledningen från OECD. Av 
förarbetena framgår att prövningen av korrigeringsregeln utgår från den 
mellan parterna företagna transaktionen (-erna). I frågan om det är möj-
ligt att omkarakterisera transaktioner ges ingen vägledning i förarbetena. 
I den begränsade praxis avseende korrigeringsregeln och frågan om omka-
rakterisering som finns har HFD utgått från de av parterna civilrättsligt 
ingångna giltiga rättshandlingarna, dvs. från de faktiskt företagna trans-
aktionerna. Ställt mot föreskriftkravet i RF att en norm inte får tillämpas 
utanför ramen för rimliga tolkningar, dvs. att extensiv och analog lag-
tolkning utanför ramen för rimliga tolkningar av en prövad lagregel inte 
tillåten, kan det konstateras att ordalydelsen i 14 kap. 19 § IL uppställer 
rättsfakta som nödvändiggör att prövningen utgår från en transaktion och 
att det är avvikande villkor från vad oberoende parter hade avtalat för den 
företagna transaktionen som kan medföra prisjustering.

Genom att det därutöver är helt klart att av regeringen meddelade 
verkställighetsföreskrifter inte får utvidga tillämpningsområdet av en 
överordnad lagregel är det inte heller möjligt genom riktlinjer utfärdade 
av det mellanstatliga organet OECD att ändra innehållet i lag.51 Den 
fortsatta analysen under avsnitt 4.5 fokuserade på om vägledningen i 
OECD Guidelines och Slutrapporten gällande omkarakterisering tillför 
något så väsentligt nytt att de ändrar innehållet i lagregeln i 14 kap. 19 § 
IL. Denna analys gjordes trots att jag är fullt medveten om att varken 

51 Se avsnitt 4.5.



253

OECD Guidelines eller Slutrapporten utgör en till lag underordnad 
norm. För det fall OECD Guidelines eller Slutrapporten tillför något 
väsentligt nytt och om dessa varit underordnad norm så hade dessa inte 
fått tillämpas. Då OECD Guidelines och Slutrapporten har doktrinlik-
nande rättskällevärde när korrigeringsregeln ska tillämpas kan slutsatsen 
dras att det står helt klart att dessa inte får tillämpas om vägledningen 
gällande omkarakterisering tillför något så väsentligt nytt att de ändrar 
innehållet i korrigeringsregeln.

Sammanfattningsvis drogs i avsnitt 4.5 slutsatsen att lagregeln i 
14 kap. 19 § IL är uttömmande till såväl konstruktion som ordalydelse 
i det avseendet att prövningen utgår från parternas transaktion och att 
OECD Guidelines och Slutrapportens vägledning gällande omkarakteri-
sering tillför något så väsentligt nytt att dessa ändrar innehållet i lagregeln 
i 14 kap. 19 § IL och ligger utanför ramen för rimliga tolkningar, varför 
dessa inte är tillåtna enligt RF, dvs. inte får tillämpas i svensk intern rätt.

Att omkarakterisera själva transaktionen utifrån OECD vägledning 
och norm tillför något väsentligt nytt utöver vad som följer av ordaly-
delsen. Att omkarakterisera en konstaterat civilrättsligt giltigt mellan-
havande utifrån vägledning om hur transaktionens ekonomiska innehåll 
ska klarläggas eller utifrån att transaktionens form inte är rationell vid en 
jämförelse av hur oberoende skulle ha utformat transaktionen (vilket de 
facto är det som OECDs riktlinjer avseende omkarakterisering sett som 
norm skulle innebära) ryms enligt den gjorda undersökningen inte inom 
en tolkning av 14 kap. 19 § IL och tillför något väsentligt nytt och får 
därför inte tillämpas för att utvidga 14 kap. 19 § IL. Föreskriftkravet inne-
bär att en norm inte får tillämpas utanför ramen för rimliga tolkningar. 
Att omkarakterisera civilrättsligt giltiga rättshandlingar enligt OECDs 
oförbindande anvisningar, dvs. baserat på vägledning om klarläggande 
av transaktioners ekonomiska innehåll eller utifrån att transaktionens 
form inte är rationell sträcker sig utanför ramen för rimliga tolkningar av 
14 kap. 19 § IL. Denna slutsats innebär inte att rättshandlingar inte kan 
omkarakteriseras i vissa situationer enligt gällande rätt, men det innebär 
att OECDs vägledning om när omkarakterisering av transaktioner bör 
ske inte får användas när korrigeringsregeln ska tillämpas.

Att tillåta omkarakterisering av transaktioner enligt OECD vägled-
ning när korrigeringsregeln tillämpas skulle medföra ett stadgande av 
något som kan kallas för en skatterättslig genomsynsnorm (baserad på 
vägledning från det mellanstatliga organet OECD) vilket strider mot RF 
beaktat att all uttag av skatt i Sverige måste ha stöd i lag enligt 2 kap. 10 § 
andra stycket och 8 kap. 2 § RF samt att riksdagens lagstiftningsmakt är 
exklusiv och inte får delegeras.



254

Följande slutsatser kunde alltså dras av gjord undersökning inför den 
slutliga frågan om vad som utgör avgränsningen för när omkarakterise-
ring av transaktioner kan aktualiseras när korrigeringsregeln tillämpas.

När det är fråga om att pröva prissättningen baserat på en åsatt trans-
aktions rubricering kan OECDs Transfer Pricing Guidelines i relevanta 
delar vara vägledande för prövningen av om en gränsöverskridande trans-
aktion är felprissatt eller inte jämfört med vad oberoende kommit överens 
om. Detta har också uttalats av både regeringen och HFD. Analysen har 
även klargjort att de likartade lydelserna i korrigeringsregeln och OECDs 
modellavtal i sig inte medför att OECDs Transfer Pricing Guidelines får 
en annan rättslig auktoritet än doktrin när den svenska interna lagregeln 
ska tillämpas. Vad gäller frågan om OECD Guidelines och Slutrappor-
tens vägledning avseende omkarakterisering av transaktioner kan vara 
vägledande för tolkningen av korrigeringsregeln har det kunnat konstate-
ras att inga uttalanden i förarbetena finns avseende detta. Det är således 
inte fråga om en situation där förarbetena till korrigeringsregeln uttalar 
detta och hänvisar till OECD Guidelines eller Slutrapporten. Det har 
sedan kunnat konstateras att frågan om vägledningen kan ligga till grund 
för omkarakterisering av gränsöverskridande transaktioner när korrige-
ringsregeln ska tillämpas avgörs av om de tolkningsalternativ som kor-
rigeringsregelns ordalydelse medger vid en kontextuell tolkning de facto 
inrymmer OECDs vägledning avseende omkarakterisering och/eller om 
fast praxis begränsar denna möjlighet. Genomgången av praxis där frågan 
om korrigeringsregeln och omkarakterisering prövats av HFD har visat 
att civilrättsligt giltiga rättshandlingar ligger till grund för beskattningen, 
dvs. yrkanden och argumentation avseende omkarakterisering har inte 
vunnit gehör i praxis (jämför RÅ 1990 – Mobil oil, RÅ 1980 Aa 114 – 
Kentruckmålet och RÅ 79 1:98 – Findusmålet). Den kontextuella tolk-
ning av regeln som sedan gjordes gav svaret att lagregeln i 14 kap. 19 § IL 
är uttömmande till såväl konstruktion som ordalydelse i det avseendet att 
prövningen utgår från parternas transaktion och att OECD Guidelines 
och Slutrapportens vägledning gällande omkarakterisering tillför något 
så väsentligt nytt att dessa ändrar innehållet i lagregeln i 14 kap. 19 § IL 
och ligger utanför ramen för rimliga tolkningar, varför dessa inte är till-
låtna enligt RF, dvs. inte får tillämpas i svensk intern rätt.

5.3.5 Avgränsning när omkarakterisering kan aktualiseras
Vad gäller frågan om vad som utgör den rättsliga möjlighet som finns 
att omkarakterisera transaktioner när korrigeringsregeln ska tillämpas har 
följande slutsatser kunnat dras. När korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL 
ska tillämpas utgår prövningen med nödvändighet som tidigare nämnts 
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från en transaktion (-er) och vad oberoende parter skulle ha avtalat för 
motsvarande transaktion (-er).52 Den fortsatta frågan var huruvida omka-
rakterisering av själva transaktionen (-erna) vid gränsöverskridande trans-
aktioner när korrigeringsregeln ska tillämpas kan aktualiseras om HFDs 
praxis om beskattning på grundval av rättshandlingars verkliga innebörd 
tillåter detta för just den prövade transaktionen/rättshandlingen och om 
detta utgör avgränsningen för när transaktioner kan omkarakteriseras.

Att motsvarande prövning av beskattning på grundval av rättshand-
lingars verkliga innebörd som görs enligt HFDs praxis på normer i övrigt 
i IL även ska göras på rättshandlingar/transaktioner när korrigeringsre-
geln i 14 kap. 19 § IL är föremål för prövning har bedömts vara fallet. 
Den praxis och metod som enligt gjord undersökning ska tillämpas är 
den som återfinns för kategori 1a, Rättsfall när civilrättslig kvalificering 
har varit avgörande vid beskattningen och 1b, Ekonomiska begrepp som inte 
finner någon bestämning i rättsliga normer.53 Grunden för denna slutsats 
utvecklas nedan.

HFDs praxis klargör alltså att civilrätten är prejudiciell när de skat-
terättsliga föreskrifterna lägger civilrättsliga förhållanden och rättshand-
lingar till grund för de skatterättsliga konsekvenserna (jämför kategori 
1a).54 Prövningen kan således avse om rubriceringen av en rad olika rätts-
handlingar ska ändras, exempelvis köp eller hyra, köp eller lån, gåva eller 
byte. När ekonomiska begrepp används i skattelag utan att dessa defi-
nieras i rättsliga normer får den ekonomiska innebörden (bedömning av 
ekonomiska fakta och dess betydelse) särskild betydelse när den gemen-
samma partsviljan ska bestämmas, exempelvis om en konvertibel med 
vissa villkor (t.ex. tvingande) utgör skuld (jämför kategori 1b). När kor-
rigeringsregeln ska tillämpas utgår som sagt prövningen från transaktio-
nen. Som klargjorts tidigare i denna sammanfattning av undersökning-
ens slutsatser är bestämmelsen i 14 kap. 19 § IL en prisjusteringsregel där 
resultatet av en näringsverksamhet som blivit lägre p.g.a. att avtalsvillkor 
för en transaktion avviker från vad som skulle avtalats emellan oberoende 
näringsidkare avseende en motsvarande transaktion, ska resultatet för 

52 Se avsnitt 4.6.
53 Jämför även med t.ex. utgången i RÅ 1980 Aa 114 (Kentruckmålet) där HFD gjorde 
en bedömning av transaktionerna civilrättsligt innan man gjorde en prisjustering när kor-
rigeringsregeln tillämpades. De likvida medlen hade erhållits av dotterbolaget – förvisso 
genom en felprissättning som blev föremål för prisjustering enligt korrigeringsregeln – 
och beskattningen ska enligt HFD följa denna effekt av faktiskt företagna civilrättsligt gil-
tiga rättshandlingar. Se även RÅ 79 1:98 (Findusmålet) där HFD utgick från civilrättsligt 
rådande fakta vid subsumeringen mot korrigeringsregeln.
54 Se kapitel 2, Burmeister 2012, Burmeister i SvSkT 2013 s. 679–689 och 2015 s. 458–
487.
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transaktionen beräknas till det belopp som det skulle ha uppgått till om 
sådana villkor inte funnits. Vilka transaktioner som prövningen kan avse 
är inte specifikt definierad utan kan avse alla gränsöverskridande rätts-
handlingar mellan företag i intressegemenskap. Det kan således vara fråga 
om prövningar av exempelvis köp och försäljningar av varor och tjänster 
(inklusive förvärv och överlåtelser av immateriella tillgångar), uthyrning-
ar av varor och tjänster (inklusive upplåtelser av immateriella tillgångar), 
alla finansiella transaktioner såsom lån, tillskott av kapital, derivat- och 
säkringsinstrument av olika slag.

Vid prövningen av korrigeringsregeln kan således frågor om rubrice-
ringen av en rättshandling är riktig uppkomma, t.ex. om det är fråga om 
överlåtelse eller upplåtelse av materiella eller immateriella tillgångar (dvs. 
köp eller hyra/leasing), köp av materiell eller immateriell tillgång eller lån 
mot pant i tillgången, givande respektive erhållande av lån eller tillskott 
av kapital etc. När dessa prövningar görs av transaktioners/rättshandling-
ars rubricering när korrigeringsregeln ska tillämpas menar jag att HFDs 
praxis och metod gällande beskattning på grundval av rättshandlingars 
verkliga innebörd avseende kategori 1a (Rättsfall när civilrättslig kvalifi-
cering har varit avgörande vid beskattningen) och 1b (Ekonomiska begrepp 
som inte finner någon bestämning i rättsliga normer) utgör gällande rätt.55 
Denna praxis och HFDs bevisprövning mot rättsfakta utgör den rättsliga 
ramen och således den möjlighet och begränsning som finns att omkva-
lificera/omkarakterisera rättshandlingar/transaktioner vid såväl inhemska 
som gränsöverskridande transaktioner enligt min bedömning.56

Vad avser min utförliga analys för hur bedömningar ska göras och vilka 
möjligheter och begränsningar att omkvalificera rättshandlingar avseende 
kategori 1a och 1b som praxis ställer upp hänvisas till licentiatavhandling-
en, två artiklar i SvSkT57 och kapitel 2 i denna framställning. Nedan följer 
en sammanfattning av delar av de slutsatser som gjorts vilka även utgör den 
möjlighet och begränsning som finns att omkarakterisera transaktioner när 
korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL är föremål för prövning.

När det är fråga om att normtillämpningstypen ”civilrättslig kvalifice-
ring avgör” den verkliga innebörden av rättshandlingar söker HFD alltid 

55 Se kapitel 2, Burmeister 2012, Burmeister i SvSkT 2013 s. 679–689 och 2015 s. 458–
487.
56 Det bör även sägas att rättshandlingar/transaktioner som aldrig företagits, dvs. sken-
rättshandlingar, inte utgör transaktioner när korrigeringsregeln ska tillämpas. Min under-
sökning har inkluderat rättshandlingar där frågan varit om åsatt beteckning varit felaktig 
men inte sådana som utgör ren fiktion. Se avsnitt 1.4. Se även Burmeister 2012 s. 36 och 
däri gjorda hänvisningar.
57 Se Burmeister 2012 avsnitt 2.1.3, 4.2 och 6.4, Burmeister i SvSkT 2013 s. 679–689 
och 2015 s. 458–487.
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att klarlägga vad som faktiskt har hänt. Vidare framgår av praxis att HFD, 
för att utröna parternas avsikt, lägger stor vikt vid de faktiska omständig-
heterna. Som en följd av detta får naturligen frågor om bevisbörda och 
beviskrav en avgörande roll vad gäller bedömningen av partsavsikten. 
Detta medför att många av avgörandena i denna kategori mål är in casu-
betonade. HFDs samlade praxis avseende denna kategori mål visar vidare 
på att HFD endast omkvalificerat rättshandlingar i ”uppenbara fall” dvs. 
när sakomständigheterna tydligt visat att den verkliga innebörden varit 
en annan än den avtalade. Stor restriktivitet bör enligt min mening iakt-
tas beaktat praxis och det ”uppenbarhetsrekvisit” som ska iakttas, när de 
av parterna valda formella civilrättsliga rubriceringarna övervägs omkva-
lificeras genom civilrättslig avtalstolkning.

I praxis analyseras avtalens innehåll utifrån ”gängse avtal” vilket bl.a. 
tyder på att säregna/atypiska avtal kan omkvalificeras. En hög grad av 
avvikelse från det normala krävs med andra ord för att omkvalificering 
ska komma ifråga.

När ekonomiska begrepp används i skattelag utan att dessa definieras i 
rättsliga normer får den ekonomiska innebörden (bedömning av ekono-
miska fakta och dess betydelse) särskild betydelse när den gemensamma 
partsviljan ska bestämmas. Vad gäller denna kategori mål behöver således 
omständigheternas ekonomiska innebörd således sökas och bestämmas. I 
exempelvis Tvingande konvertibelfallet (HFD 2014 ref. 10) prövades om 
lånet var en skuld och HFD konstaterade i fråga om omständigheternas 
ekonomiska innebörd att lånet ekonomiskt sett var avvikande från vad 
som normalt utmärker en skuld och att detta stöds av redovisningen samt 
att avdrag för räntan skulle medfört avdrag för en vinstdisposition. Detta 
fall bekräftar att den ekonomiska innebörden vid bedömning av verklig 
innebörd har särskild betydelse när fråga är om analys och bedömning av 
ekonomiska begrepp som inte omedelbart bestäms av rättsliga normer 
utan istället av en bedömning av ekonomiska fakta och dess betydelse.

Slutsatsen är alltså att både OECDs nya och gamla vägledning avseende 
omkarakterisering av transaktioner inte kan utvidga beskattning genom 
omkarakterisering av transaktioner vid gränsöverskridande transaktioner 
när tolkningen av sakomständigheterna i det enskilda fallet ger att intern 
rätt (dvs. HFDs praxis om beskattning på grundval av rättshandlingars 
verkliga innebörd) inte tillåter detta. Enligt min bedömning utgör denna 
praxis den rättsliga ramen och således den möjlighet och begränsning som 
finns att omkvalificera/omkarakterisera rättshandlingar/transaktioner vid 
såväl inhemska som gränsöverskridande rättshandlingar/transaktioner. 
Om exempelvis ett köp av en tillgång i en given situation kan omkva-
lificeras till ett lån enligt HFD praxis om verklig innebörd kan detta i 
normalfallet även göras i en likartad situation när korrigerings regeln ska 
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tillämpas. I en situation när HFDs praxis inte tillåter en omkvalificering 
av exempelvis ett köp av tillgång till lån kan ett likartat köp inte heller 
omkarakteriseras när korrigeringsregeln ska tillämpas.

Kan då ett ingånget skatteavtal utvidga beskattningen genom omka-
rakterisering när intern rätt inte tillåter detta? Då det i denna situation 
inte föreligger ett svenskt beskattningsanspråk aktualiseras inte det andra 
andra steget i skatteavtalstillämpningen, dvs. att utreda huruvida Sverige 
ingått ett skatteavtal som begränsar Sveriges rätt att beskatta den aktuella 
inkomsten, dvs. skatteavtalstolkningsfrågorna uppkommer inte i situa-
tionen att intern rätt inte tillåter omkvalificering. Det kan även sägas att 
en omkarakterisering enligt OECD Guidelines eller Slutrapporten vid 
skatteavtalstolkningen (som förvisso inte ens aktualiseras när intern rätt 
inte tillåter omkarakterisering) som skulle utvidga beskattningen jäm-
fört med tillåten omkarakterisering enligt intern rätt oavsett vilket inte är 
möjlig enligt den s.k. gyllene regeln (dvs. beskattning enligt skatteavtal 
kan ske i den utsträckning det inte utvidgar den rätt att beskatta som 
följer i en stat enligt dess interna skatterätt).

Skatteavtal kan inte heller utvidga beskattningen genom omkarakteri-
sering i situationen att det inte återfinns något tydligt svar i intern rätt. 
Skatteavtalstolkningsfrågorna uppkommer inte i situationen att intern 
rätt inte tillåter omkvalificering eller när vägledning utifrån HFDs praxis 
om verklig innebörd söks i ett oklart fall. Oavsett vilket svar som HFDs 
praxis ger (omkvalificering eller inte) är beskattning enligt skatteav-
tal som utvidgar beskattningen jämfört med tillåten omkarakterisering 
enligt intern rätt inte möjlig enligt den s.k. gyllene regeln. Prövningen i 
ett fall där det är oklart om omkvalificering kan ske enligt HFDs praxis 
om verklig innebörd bör således inte påverkas av OECD Guidelines eller 
Slutrapportens vägledning avseende omkarakterisering eller icke-erkän-
nande av transaktioner genom skatteavtalstolkning.

Nedan följer ett av mig gjort flödesschema över möjligheten att omka-
rakterisera gränsöverskridande transaktioner enligt intern rätt där även 
skatteavtalstillämpning finns schematiskt uppställd för att ge en helhets-
bild av potentiella prövningar i en faktisk situation.
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5.4 Armlängdsprincipen och omkarakterisering  
de lege ferenda

I avsnitt 5.4.1 nedan återfinns synpunkter de lege ferenda baserad på gjord 
undersökning avseende lämpligheten att låta OECDs vägledning avseen-
de omkarakterisering av transaktioner ligga till grund för ny lagstiftning i 
Sverige och behovet av att göra en översyn av korrigeringsregeln etc. Där-
efter återfinns i avsnitt 5.4.2 en del synpunkter mot OECDs vägledning 
rörande när omkarakterisering av transaktioner bör aktualiseras såsom 
t.ex. att det inte alls är givet att vägledningen ryms inom armlängdsprin-
cipen såsom denna formulerats i artikel 9 i modellavtalet. I detta avsnitt 
redogörs även för synpunkter de lege ferenda gällande OECDs fortsatta 
arbete, t.ex. att OECD behöver analysera vilka effekter som uppkommer 
för företagen och myndigheterna av det faktum att civilrättsligt riktigt 
rubricerade rättshandlingar i olika stater kan bli omkarakteriserade.

5.4.1 Omkarakterisering enligt korrigeringsregeln
Det bör inledningsvis sägas att OECDs uttryck re-characterise, non-recog-
nition och the accurate delineation of the actual transaction är behäftade 
med en avsaknad av precision avseende vilka rättsfakta som ska vara för 
handen för att exempelvis rättsföljden omkarakterisering av transaktioner 
ska uppkomma. Enligt min mening är detta en följd av OECDs tydliga 
strävan att ”lägga ekonomiska innebörder” och ”rationella affärsmäs-
siga ageranden” till grund för att bedömningar av om transaktioner bör 
omkarakteriseras eller inte oavsett om transaktionerna är civilrättsligt 
korrekt rubricerade eller inte. Att definiera och bedöma transaktioners 
rubricering baserat på så pass vaga verktyg som OECD rekommenderar 
öppnar upp för godtyckliga påståenden och argument avseende ekono-
miska förhållanden såsom att företaget är helt inkompetent eller har låg 
kompetens ifråga om gjorda investeringar och vad som är rationellt age-
rande eller inte är det. Vägledningen gällande omkarakterisering träffar 
inte endast helt tomma s.k. brevlådeföretag med högt kapital utan även 
företag med funktionalitet. Det spelar ingen roll om transaktionerna är 
civilrättsligt korrekt rubricerade, vilket är en tydlig skillnad jämfört med 
svensk intern skatterätt där civilrätten är prejudiciell vid prövningen mot 
ordinära bestämmelser. I svensk intern rätt är den ekonomiska innebör-
den normalt en följd av det juridiska innehållet i rättshandlingarna, inte 
tvärtom som är fallet enligt OECDs vägledning, där transaktionen ska 
klarläggas baserat på ekonomiska karaktärsdrag och om företaget sam-
manfattat beskrivet utgör en helt okunnig-, något kunnig- eller kunnig 
investerare.
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Enligt den nya vägledningen i Slutrapporten avseende omkarakteri-
sering baserad på substance over form (som ska göras generellt vid alla 
prövningar av transaktioner och inte bara undantagsvis vilket var fallet 
tidigare) ska transaktioner, även fast dessa är civilrättsligt riktigt rubrice-
rade, prövas utifrån om företagen i den stat där de har säte verkligen haft 
personer på plats fysiskt som utfört funktioner. Det ska dessutom enligt 
vägledningen vara arbetsuppgifter som utförs av mycket kunniga perso-
ner avseende de transaktioner som företas. Det är med andra ord fråga 
om klarläggande av transaktioners ekonomiska innehåll baserat på rekvi-
sit om personer som verkar i företaget har kompetens avseende transak-
tionerna som företaget civilrättsligt genomför. Om ingen eller låg kom-
petens föreligger hos personer som utför funktioner i företaget fysiskt 
på plats i staten kan det bli fråga om att omkarakterisera transaktioner, 
dvs. den civilrättsligt riktigt rubricerade rättshandlingen kan komma att 
underkännas enligt vägledningen. Exempelvis att köp av tillgångar från 
ett närstående företag istället ska ses som utlåning av medel till detta före-
tag medförande att enkom riskfri avkastning godtas, dvs. låg riskfri ränta 
istället för den högre avkastning som de köpta tillgångarna ger. Rättsfölj-
den är att skillnadsbeloppet baserat på omkarakteriseringen ska beskattas 
hos det närstående företaget i den andra staten, exempelvis utifrån synsätt 
att detta företag äger tillgången och anses erhålla dess avkastning och 
därutöver anses ha betalat den låga räntan. Om kompetensen hos perso-
nen (-erna) avseende transaktionen hos företaget som civilrättsligt köpt 
tillgångarna är medelmåttig kan omkarakterisering enligt Slutrapportens 
vägledning aktualiseras från exempelvis att företaget köpt tillgångar som 
ger avkastning till att företaget lånat ut pengar och ska erhålla en riskjus-
terad avkastning, dvs. högre ränta än det helt inkompetenta företaget. 
Först när kompetensen är hög hos de anställda avseende transaktionerna 
godtas enligt vägledningen det civilrättsliga innehållet vara det ekono-
miska innehållet, exempelvis att köp av tillgång godtas som köp av en 
tillgång.

Som tidigare nämnts ger ett försök till juridisk prövning baserad på 
vägledningen från Slutrapporten följande. Enligt min mening utgörs 
rättsfakta för att klarlägga transaktioner enligt vägledningen av om före-
taget utgör den ”inkompetenta investeraren”, den ”något kunniga inves-
teraren”, eller den ”kunniga investeraren”. Bevisfakta som avgör trans-
aktionens karaktär utifrån uppställda rättsfakta utifrån min läsning av 
vägledningen utgörs av i företaget aktiva personers förmåga att kommer-
siellt klara av att driva de transaktioner som företaget utför individu-
ellt och sammantaget sett fysiskt på plats i staten där företaget har säte. 
Genom att bevisprövningen är fri och rekvisitens vaghet blir genom väg-
ledningen även rena påståenden bevisfakta eller hjälpfakta. Vilka bevis-
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krav som uppställs är högst oklart. Rättsföljden enligt vägledningen är 
högst osäker. Enligt min mening är vägledningen uppenbart olämplig 
att utgöra underlag för ny lagstiftning i Sverige. Den nya vägledningen i 
detta avseende påminner mera om en allmän skatterättslig genomsyns-
princip avseende när omkarakterisering ska göras av rättshandlingar än 
om ordinära rättsregler. Det uttalas inte explicit att skatteskälen ska vara 
styrande för utgången. Ovan redogörelse av att rättsfakta utgörs av den 
”inkompetenta investeraren”, den ”något kunniga investeraren”, eller den 
”kunniga investeraren” klargör dock att skatteskäl att företa transaktioner 
som möjliggör allokering av inkomster till företag med säte i stater med 
lågt skatteuttag inte ska godtas. Att skatteskälen varit en ledstjärna för de 
reviderade riktlinjerna är uppenbart trots att detta inte uttalas i vägled-
ningen avseende hur den ekonomiska innebörden av transaktioner ska 
klarläggas.

I detta sammanhang är det centralt att understryka att andra lagstift-
ningsverktyg än OECDs mycket rättsosäkra vägledning avseende omka-
rakterisering av transaktioner finns tillhanda när det är fråga om ”inkom-
petenta” eller ”något kunniga investerare” och att dessa kan utvecklas 
för att motverka att vinster förflyttas till substansmässigt ”tunna” bolag 
i stater med låg bolagsskatt. CFC-regler och uppkomsten av fasta drift-
ställen tar hand om mycket av problematiken för det fall lämpliga regler 
införs och erforderliga utredningar sedermera görs. Till detta kommer att 
om funktioner utförs i andra stater avseende transaktionen i staten med 
låg skatt så ska detta prissättas enligt armlängdsprincipen, dvs. den skat-
tepliktiga inkomsten minskar i lågskattejurisdiktionen och ökar i staten 
där funktioner utförs. Verktyg för att motverka allokering av inkomster 
till substansmässigt sett tunna bolag har således redan funnits tidigare i 
OECDs Transfer Pricing Guidelines. Utöver detta har denna undersök-
ning klargjort att det finns situationer där omkarakterisering av trans-
aktioner kan göras enligt gällande svensk rätt när korrigeringsregeln ska 
tillämpas. Ett annat sätt att uttrycka saken sammanfattat är att OECDs 
vägledning avseende omkarakterisering när armlängdsstandarden ska till-
lämpas utgör ett alltför vagt och således olämpligt rättsligt verktyg som 
dessutom överlappar andra rättsliga verktyg som finns tillhanda redan 
idag, vilka dessutom kan utvecklas för att motverka ej önskvärd inkomst-
överföring till andra stater.

Att vägledningen avseende omkarakterisering är uppenbart olämplig 
att utgöra underlag för ny lagstiftning i Sverige menar jag står klart. Den 
idag rådande ordningen när korrigeringsregeln ska tillämpas och att civil-
rätten är prejudiciell vid bedömningen av prövad transaktions karaktär 
förefaller även vara lämplig för framtiden enligt min mening. Däremot 
bedömer jag att det finns anledning att göra en översyn av korrigerings-
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regeln i övrigt avseende exempelvis vilka andra delar av OECDs Trans-
fer Pricing Guidelines (dvs. förutom vägledningen avseende omkarakte-
risering) för prisprövnings- och justeringsändamål som är lämpliga när 
korrigeringsregeln ska tillämpas. Det finns enligt min mening frågor om 
vad som i dessa avseenden ryms inom en tolkning av korrigeringsregeln 
såsom den är utformad idag. Därtill finns frågan om hur en implemente-
ring i svenskt intern rätt i sådant fall bör göras.

Såsom situationen är i dagsläget är inte tillfredställande. Det är inte 
tydligt för varken Skatteverket eller domstolarna hur de ska hantera 
OECDs vägledning gällande internprissättning. Även detta talar för att 
korrigeringsregeln borde bli föremål för en översyn och omarbetning. 
Innan detta har gjorts är det centralt att i rättstillämpningen bedöma vad 
i OECDs vägledning som dels är relevant för prövad fråga, dels vad som 
ryms inom korrigeringsregelns omfång. Att lägga ekonomisk karaktär till 
grund för utformning av lag kan vara ändamålsenligt, men att enkom 
lägga ekonomisk karaktär utan stöd i lag till grund för uttag av skatt är 
inte tillåtet vilket denna undersökning klargjort. Det sistnämnda utgör 
den skattejuridiska norm som jag menar att rättstillämpare bör förhålla 
sig till.

5.4.2 Omkarakterisering enligt OECDs modellavtal
I en tid av ökande politisk polarisering där skattefrågor i den allmänna 
debatten alltmera blivit moralfrågor och i mindre grad en fråga om vad 
lagen stadgar är det centralt att de ordinära regler som arbetas fram har 
tillräcklig precision i form av rättsfakta. Ordinära regler kan skiljas från 
generella eller speciella skatteflyktregler som ofta innehåller subjektiva 
rekvisit för att fånga in inte önskvärd skatteplanering. Ordinära regler 
utan precisa rättsfakta exempelvis baserade på att ekonomiska innebörder 
ska undersökas för att klarlägga hur en transaktion ska rubriceras trots 
att transaktionen är korrekt rubricerad civilrättsligt sett, öppnar däremot 
upp för rättstillämpning baserat på allmänt godtycke. OECDs vägled-
ning avseende omkarakterisering av transaktioner saknar den precision av 
rättsfakta som kännetecknar effektiva och rättssäkra regler när ordinära 
rättsregler ska tillämpas. Att basera uttag av skatt genom att omkarak-
terisera transaktioner utifrån resonemang om ekonomisk innebörd när 
rättshandlingar är civilrättsligt riktigt rubricerade, vilket OECDs väg-
ledning rekommenderar, öppnar upp för en godtycklig rättstillämpning 
baserat på allmänt tyckande om transaktioners ekonomiska innebörd där 
även fördomar, exempelvis baserat på moralargument i allmänhet ges 
utrymme. Argument såsom ”att man vet ju att en etablering i land x 
görs av skatteskäl eller personalen i bolaget verkar inte vara kunnig utan 
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bara något kunnig” riskerar således att upphöjas till bevisfakta ställt mot 
rättsfaktumet ”transaktioners ekonomiska innebörd”.

Det finns anledning att vara särskilt kritisk mot Slutrapportens vägled-
ning avseende omkarakterisering baserad på substance over form. Tidi-
gare har vägledningen endast gällt i undantagsfall (jämför vägledningen 
i OECD Guidelines när omkarakterisering bör aktualiseras). Den av 
parterna rubricerade transaktionen skulle tidigare således ligga till grund 
för prisprövningen enligt OECD förutom i undantagsfall. Den nya väg-
ledningen avseende omkarakterisering baserad på substance over form 
utgör däremot ingen undantagsregel som enligt OECD enbart ska till-
lämpas i undantagsfall utan den nya substance over form-prövningen ska 
göras som en del av det grundläggande klargörandet av den ekonomiska 
innebörden av transaktioner. Det som tidigare varit en undantagsregel 
avseende omkarakterisering av transaktioner har alltså upphöjts till en 
huvudregel av OECD.

OECD menar att man inte lämnat armlängdsprincipen genom väg-
ledningen avseende substance over form utan tvärtom att vägledningen 
är förenlig med principen. Enligt min mening är det inte alls givet att 
vägledningen ryms inom armlängdsprincipen såsom denna formulerats 
i artikel 9. Vägledningen kan enligt min mening mycket sammanfattat 
sägas innebära att när en transaktions ekonomiska innebörd ska klar-
läggas handlar det initialt om att fastställa om någon av parterna inte 
utför eller utför endast begränsad ekonomisk aktivitet i form av fysiskt 
utförande av funktioner. I denna prövning menar jag att det enligt väg-
ledningen finns en bedömning som ska göras av om företaget är vad som 
kan sägas vara ett helt okunnigt-, något kunnigt- eller kunnigt- företag. 
Det uttrycks inte på detta sätt i riktlinjerna av OECD, men det är kärnan 
i vägledningen. Är företaget okunnigt kan det bli fråga om att bortse från 
transaktionen eller att riskfri avkastning enkom godtas. Detta trots att 
transaktionen är civilrättsligt riktigt rubricerad. Är företaget något kun-
nigt kan det ändå bli fråga om omkarakterisering av transaktionen, t.ex. 
från att företaget köpt tillgångar till att det ska anses ha lånat ut medel 
och ska erhålla riskjusterad avkastning i form av ränta. Det sagda även om 
transaktionen är civilrättsligt riktigt rubricerad. Det är viktigt att påpeka 
att nämnda företag inte är tomma på substans utan har anställda och 
utför funktioner. Riktlinjerna träffar således inte bara tomma s.k. brevlå-
deföretag. Det är först när företaget är kunnigt som transaktionen godtas 
enligt vägledningen, dvs. det civilrättsliga köpet av en tillgång accepteras 
som ett köp och åsatta priser godkänns.

Prisjusteringar ska göras enligt armlängdsprincipen i artikel 9 i 
OECDs modellavtal för avvikande villkor på transaktionen jämfört med 
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vad oberoende parter skulle haft för villkor. Jag ställer mig frågande till 
om armlängdsprincipen bör utgöra ett godtyckligt verktyg för omkarak-
teriseringar av civilrättsligt riktigt rubricerade rättshandlingar baserat på 
om företaget är okunnigt eller något kunnigt.

Ställt mot vår svenska rättsordning där civilrättsligt korrekt rubri-
cerade rättshandlingar ligger till grund för uttag av inkomstskatt blir 
effekten av vägledningen avseende substance over form-prövningen, om 
dessa skulle tillämpas, som tidigare sagts att transaktioner blir omka-
rakteriserade i vissa situationer. OECDs exempel i punkterna 1.85 och 
1.103 från Slutrapporten illustrerar detta. A tillerkänns endast en riskfri 
ränta utifrån klarläggandet av transaktioner baserat på s.k. ekonomiska 
karaktärsdrag. Detta trots att A haft kapital och ingått civilrättsligt gil-
tigt avtal om köp av tillgångar och ägt dessa tillgångar som hyrts ut. Var 
det skillnadsbelopp som inte ska beskattas hos A efter denna substance 
over form prövning de facto ska beskattas ges det inget tydligt svar om 
i vägledningen. Rimligen menar OECD att detta belopp ska beskattas 
hos B och C. Hur beloppet ska fördelas mellan företag B och C ges det 
följaktligen inte någon vägledning om. Det centrala för OECD har varit 
att konstatera att det okunniga företaget A inte ska tillerkännas mera 
vinst än om kapitalet befunnit sig på konto hos banken. Att inte ge väg-
ledning om var företaget As inte godkända resultat ska beskattas belyser 
bristen i substance over form-prövningen och dess rättsföljd. En korrekt 
tillämpning av armlängdsprincipen enligt min mening är att B och C ska 
erhålla marknadsmässig ersättning för alla de tjänster B och C tillhanda-
håller A utifrån deras värdeskapande för tillskapandet och kommersiali-
seringen av tillgångarna som A köper och hyr ut. När detta bestämts för 
respektive tjänst (B till A och C till A) blir det resterande beloppet sedan 
beskattat hos A. Enligt den nya vägledningen vet inte B respektive C hur 
stor del av skillnadsbeloppet som de är berättigade till. Jag tänker mig 
att skattemyndigheterna i staterna där B och C har säte vill erhålla och 
argumentera för så stor del av skillnadsbeloppet som möjligt. Det är ju 
dessa länders skattemyndigheter som kommer utreda frågan och använda 
OECDs nya vägledning. Stor risk föreligger att någon samordning och 
överenskommelse mellan dessa skattemyndigheter dock inte kommer 
att ske avseende hur skillnadsbeloppet ska fördelas. Med den nya sub-
stance over form-prövningen finns det enligt min mening en uppenbar 
risk att mera än den faktiska vinsten hos A blir beskattad sammantaget 
sett. Detta då skattemyndigheterna i staterna där B respektive C har säte 
mycket väl kan komma att allokera mera vinst summerat till företagen 
B och C än skillnadsbeloppet från A. Vägledningen från OECD lämnar 
med andra ord fältet fritt för godtycke avseende hur mycket av As resul-
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tat som ska beskattas hos B respektive C. Enligt min mening förloras de 
facto i det närmaste all förutsebarhet i situationer där företaget A argu-
menteras ha tunn eller halvgod substans i form av fysiskt utförande av 
funktioner. För det s.k. helt okunniga företaget A ska bankränta godtas, 
på skalan från ”okunnigt företag” till ”något eller rätt så kunnigt före-
tag” ska denna ränta riskjusteras uppåt enligt vägledningen, men hur och 
med hur mycket ges det ingen vägledning om. Var skillnadsbeloppet ska 
beskattas och hur allokering ska ske ges det igen vägledning om (jämför 
företaget B och C i OECDs exempel).

Att den tidigare undantagsregeln för omkarakterisering nu blivit 
huvudregel utan att följdeffekterna klargörs är enligt min mening ett 
vågspel från OECDs sida. Om alla s.k. okunniga eller något kunniga 
etableringar monteras ned och inga nya dylika tillkommer skulle man 
kunna säga att OECDs vägledning haft avskräckande effekt, men att 
införa en huvudregel för armlängdsprincipen som har så tydliga likheter 
med skatteflyktsregler kan även äventyra armlängdsprincipen som norm. 
Armlängdsprincipen har tidigare inte varit en skatteflyktsregel som god-
tyckligt kunnat tillämpas utifrån rekvisit avseende det ”okunniga” eller 
”något kunniga företaget”, men kan med den nya vägledningen de facto 
användas för att angripa vinster hos etableringar för att dessa utifrån egen 
anställd personal inte är ”mycket kunniga” avseende den verksamhet som 
bedrivs. Hur detta verktyg slutligen kommer förskjuta armlängdsprinci-
pen återstår att se och kommer avgöras av olika länders skattemyndighe-
ter och av hur långtgående argumentering som förs. Detta då utrymmet 
att argumentera relativt fritt för att man anser sig ha rätt till en större del 
av kakan numera, med den nya vägledningen, är mycket stort.

Det finns även anledning att vara kritisk mot arbetet som lett fram till 
Slutrapportens vägledning avseende omkarakterisering baserad på sub-
stance over form och icke-erkännande av transaktioner i det avseendet 
att det fullständigt saknas en probleminventering och analys av att civil-
rättsligt riktigt rubricerade rättshandlingar kan bli omkarakteriserade och 
vilka effekter detta kan få för företagen och myndigheterna. Enligt min 
mening är det av vikt att detta lyfts in i OECDs fortsatta arbete.

Den nya vägledningen avseende omkarakterisering från OECD utgör 
en del i det större BEPS-projektet. Enligt min mening bör OECD inte 
publicera en ny version av OECD Transfer Pricing Guidelines (innehål-
lande bl.a. vägledningen avseende omkarakterisering av transaktioner) 
innan medlemsstaterna är överens om ett bindande skiljedomsförfarande. 
Att lämna företagen och myndigheter med den börda av fall med dub-
belbeskattning som riskerar uppkomma bl.a. med anledning av Slutrap-
portens vägledning avseende omkarakterisering av transaktioner baserat 
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på substance over form utan ett kraftfullt verktyg för undanröjande av 
dubbelbeskattning riskerar fördyra och hämma internationell handel, vil-
ket ju är OECDs primära mål, dvs. att främja ekonomisk tillväxt genom 
global handel.
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Summary

Introduction
The purpose of the compilation thesis has been to compare the ability 
to recharacterize cross-border transactions between associated enterpri-
ses under the 2010 version of the OECD Transfer Pricing Guidelines 
(OECD Guidelines) and the report for Action 8–10 from the BEPS pro-
ject (Final Report)1 with the possibility to reclassify legal transactions in 
accordance with Swedish domestic tax law. The latter possibility follows 
from the Swedish Supreme Administrative Court’s (SAC) case law on the 
taxation of legal transactions on the basis of their true nature/import (in 
the following true import). The aim has also been to examine if the pos-
sibility to recharacterize cross-border transactions under the OECD Gui-
delines and the Final Report is limited by domestic law, i.e. SAC’s case 
law on taxation of legal transactions on the basis of their true import and/
or the Correction Rule when the Correction Rule is to be applied. The 
Correction Rule is the Swedish domestic legal arm’s length principle rule.

The aim of this thesis has included the analysis of the content of cur-
rent domestic law concerning SAC’s case law of taxation on the basis of 
legal transaction’s true import. This examination can be found in my 
licentiate thesis, two articles in the Swedish Tax Review that updated 
the analysis with new case law and in a summary in Chapter 2 of this 
aggregated thesis.

In chapter 5 is a summarized description in Swedish for the made 
comparison of the ability to recharacterize cross-border transactions in 
accordance with OECD guidance with the possibility to reclassify legal 
transactions according to SAC’s case law regarding taxation on the basis 
of their true import. In this chapter the summary conclusions that this 
thesis resulted in regarding the possibility to recharacterize transactions 
in the interpretation of the Swedish domestic arm’s length standard, i.e. 
the Correction Rule, can be found.

1 On 23 May 2016, the OECD Council approved the amendments as included into 
the Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations.
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The first section below provides an even more comprehensive presen-
tation of the study’s conclusions de lege lata in English. The thereafter 
following section describes in English in the study’s comments, de lege 
ferenda.

The study’s conclusions
The presentation in section 5.2 includes a summary of the comparison of 
the ability to recharacterize cross-border transactions in accordance with 
OECD guidance with the possibility of reclassification under domestic 
law. The conclusion is that the OECD’s guidance goes beyond the pos-
sibility provided for under domestic law.

Following that, a summary of the Correction Rule and the interpre-
tation of the rule was made based on the legal sources law, preliminary 
work, case law and doctrine (including the OECD Guidelines) and it was 
concluded that the wording, legislative history and case law assigns that 
the test is based on the transaction, i.e. the contractual terms of the trans-
ferred goods or service, when deviating terms are examined in compari-
son with those independent parties would have concluded. Any guidance 
of opportunities to recharacterize a transaction(s) cannot be found in any 
statements in the legal sources of law. In this part, the legislative history 
for the Correction Rule is silent.

Section 5.3 contains a summary of the analysis of the OECD Guide-
lines as a source of law and the conclusion that it cannot be used for fil-
ling interpretation of the domestic Correction Rule but can serve as gui-
dance in relevant cases. It also embraces the conclusion that the question 
of whether the OECD guidance can be the basis for recharacterization 
of transactions when the Correction Rule applies is determined by the 
interpretation options that the wording in a contextual interpretation of 
the rule allows for, i.e. if the OECD guidance on recharacterization falls 
outside the scope of the Correction Rule and/or if established case law 
of SAC regarding the true import of transactions limits this possibility.

In section 5.3 a summary is described including whether the interpre-
tation of the wording of Chap. 14 Sec. 19 Income Tax Act, ITA (i.e. the 
correction rule) necessitates that the examination is based on a transac-
tion, and that there are different terms compared to independent terms 
for the transaction that could lead to price adjustment. Set against regu-
latory requirement of the Instrument of Government (Swe. Regerings-
formen, i.e. Swedish constitutional law) noted that a law rule regarding 
tax cannot be applied beyond the scope of reasonable interpretations, i.e. 
an extensive and analog interpretation beyond the scope of reasonable 
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interpretations of a tested law rule is not permitted, and it was found that 
the Correction Rule’s wording imposes that legal information necessitates 
that the examination is based on a transaction, and that it is different 
terms from what independent parties would have agreed for the underta-
ken transaction that may result in a price adjustment.

Furthermore it accounted for the conclusion that a recharacteriza-
tion of the transaction based on the OECD guidance adds something 
essentially new other than what follows from the wording of the Swedish 
domestic Correction Rule. To recharacterize transactions in accordance 
with OECD’s non-binding guidance, i.e. based on that the economic 
content of the transaction differs from its form or if the form of the trans-
action is not rational in a comparison of how independence would have 
formed the transaction, goes according to the study beyond the scope 
of reasonable interpretations of Chap. 14 Sec. 19 ITA. This conclusion 
does not mean that legal transactions cannot be recharacterized in certain 
situations under current Swedish law, but it means that the OECD gui-
dance on recharacterization of transactions should not be used when the 
Correction Rule is applied.

Thereafter the study outlined the conclusions as to what constitutes the 
legal option available to recharacterize transactions when the Correction 
Rule is to be applied and the conclusions where described in summary. 
The study’s conclusion is that the corresponding review of taxation on the 
basis of transactions true import made under SAC case law on standards 
in general in the ITA should also be done on transactions when the Cor-
rection Rule in Chap. 14 Sec. 19 ITA is tested. The study concluded that 
the practices and methodical review to be applied is that which the study 
has found for category 1a Case law when civil law classification has been 
crucial in taxation and 1b Economic concepts that do not find any determi-
nation in legal rules. The study’s conclusion is therefore that neither the 
OECD’s old or new guidance on recharacterization or non-recognition 
of transactions can extend the taxation through recharacterization of 
transactions in cross-border transactions when the interpretation of the 
facts of the case provides that internal law does not permit that, i.e. SAC 
case law of taxation on the basis of legal transactions true import.

Then the conclusion was described that tax treaties cannot extend taxa-
tion by recharacterization in the situation that this cannot be done under 
Swedish domestic law or in the situation that there are no clear answers in 
domestic law. Finally found in section 5.3 is a flowchart of the possibility 
to recharacterize cross-border transactions under domestic law where also 
tax treaty application is schematically set up to provide an overall picture 
of potential tests in an actual situation.
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The arm’s length principle de lege ferenda
The first section below (Recharacterization according to the Correction 
Rule) presents the study’s comments, de lege ferenda regarding the app-
ropriateness of allowing the OECD guidance on recharacterization of 
transactions to form the basis for new legislation in Sweden and the need 
to review the correction rule etc. Then in the following section (Recha-
racterization according to the OECD Model) some comments are pre-
sented of the OECD guidance on when recharacterization of transac-
tions should be made, e.g. such as it is not at all clear that the guidance 
contains within the arm’s length principle as formulated in Article 9 
in the OECD Model Convention. It also presents comments de lege 
ferenda concerning the OECD’s ongoing work, such as OECD need to 
analyze what effects arise for companies and authorities due to the fact 
that although in accordance with civil and contract law properly labelled 
legal transactions in different States, transactions can be recharacterized 
due to the far reaching guidance on recharacterization of transactions 
and OECDs lack of guidance on principles of contractual interpretation.

Recharacterization according to the Correction Rule
It should first be said that the OECD’s expression re-characterize, non-
recognition and the accurate delineation of the actual transaction is vitiated 
by a lack of precision regarding the legal facts to exist, for the legal con-
sequence recharacterization of transactions to occur. In my opinion this 
is a result of the OECD’s clear desire to “add economic implications” 
and “rational business conduct” as the basis for assessments of whether 
the transaction should be recharacterized or not. This regardless if a 
transaction is properly labelled in accordance with civil law and cont-
ractual interpretation or not. To define and assess transactions classifica-
tion based on so vague tools which OECD recommends opens up for 
arbitrary assertions and arguments regarding economic conditions, such 
as assertions that the company is completely incompetent or have low 
competence in terms of made investments and what is rational behavior 
or not. The guidance regarding recharacterization applies not only on 
empty so called letterbox companies with high capital but also companies 
with functionality. It does not matter if the transactions are accurately 
labelled with civil law and contractual interpretations which is a clear 
difference compared to the Swedish domestic tax law where the civil law 
is the preliminary examination against the ordinary rules. In the Swe-
dish domestic law, the economic implications are normally a result of the 
legal content of the legal transactions, not vice versa as is the case with 
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the OECD guidance, where the transaction should be delineated based 
on the economic characteristics and on an arbitrary test that in essence 
can be described if the company represents a completely incompetent, 
somewhat competent-, or competent investor.

Under the new guidance in the Final Report regarding recharacteriza-
tion based on substance over form (which should be made generally in 
any assessment of transactions and not just exceptionally as was the case 
previously) transactions should, even though these are properly labelled 
in accordance with civil law and contractual interpretation, be examined 
on the basis of if the companies in the State where they are establis-
hed really has the people in place physically that performs functions. 
It should also be, according to the guidance, tasks performed by highly 
skilled employees for the transactions undertaken. In other words, it is a 
question of clarification of the transactions economic content based on 
the criterion that persons working in the company have expertise about 
the transactions the company civilly and contractually implements. If 
no or low competence is present in persons who perform functions in 
the company physically in place in the State, it can be a situation where 
a transaction should be recharacterized, i.e. the contractual correct title 
this legal transaction has been given may be rejected according to the new 
guidance. For example, the purchase of assets from a related company 
should rather be seen as lending of funds to this company meaning that 
only a risk-free return is accepted, i.e., low risk-free interest instead of the 
higher returns that the civilly purchased assets provides. The legal conse-
quence is that the difference based on recharacterization should be taxed 
in the related company in the other State, for example, on the basis that 
this company owns the asset and is considered to obtain its return and 
considered to have paid the low interest rate. If the skills of the person(s) 
relating to the transaction of the company that civilly purchased assets are 
mediocre, recharacterization can according to the Final Report guidance 
arise from, for example, the company buying the assets to an assessment 
that the company lent out money and should receive a risk-adjusted 
return, i.e. a higher interest rate than the completely incompetent com-
pany. Only when the competence is high among employees regarding 
the transactions, the civil content is accepted to be the economic content 
according to the guidance, e.g. the purchase of an asset is accepted as the 
purchase of an asset.

An attempt at legal review based on guidance from the Final Report 
gives the following. In my opinion, the legal facts to clarify the correct 
facts constitutes, according to the guidance, of whether the company is 
the “incompetent investor”, the “somewhat competent investor” or the 
“competent investor”. Based on my reading of the guidance evidence 
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facts that determine the nature of the transaction tried against the legal 
facts consists of in the company active person’s ability to commercia-
lize the transactions that the company undertakes, individually and col-
lectively and if this is physically done in place in the State where the 
company is domiciled. Since the assessment of evidence is free, arbitrary 
assertions will through the guidance be seen as evidentiary facts or help 
facts. What evidence requirements are set is highly uncertain. The legal 
consequence under the guidance is also highly uncertain. In my view, the 
guidance is unsuitable to serve as a basis for new legislation in Sweden. 
The new guidance in this respect reminiscent more of a general tax anti 
avoidance principle regarding when recharacterization shall be made of 
legal transactions than of ordinary law rules. It is not stated explicitly that 
tax reasons are to govern the outcome. The above explanation of that the 
legal facts consist of the “incompetent investor”, the “somewhat compe-
tent investors” or the “competent investor” makes clear, however, that tax 
reasons to undertake transactions that allow the allocation of earnings to 
companies based in countries with low tax should not be accepted. The 
fact that the tax reasons have been a beacon for the revised guidance is 
obvious even if this is not explicitly stated in the guidance as to how the 
economic nature of transactions should be delineated.

In this same context, it is crucial to underline that other legislative 
tools than the OECD’s very uncertain guidance on recharacterization, 
which is not in line with the rule of law, are provided in the case of 
“incompetent” or “somewhat competent investors” and can be further 
developed to prevent that profits are transferred to companies that are 
“thin” in terms of substance in states with low corporate income tax. CFC 
rules, the appearance of permanent establishments take care of most pro-
blems in the event that appropriate regulations are introduced and that 
the necessary investigations subsequently are made. Added to this is that 
if the functions are performed in other States regarding the transaction 
in the State with low taxes this should be priced according to the arm’s 
length principle, i.e. taxable income decreases in the low tax jurisdiction 
and increases in the State in which operations are performed. Legal tools 
to counter the allocation of income to substance-wise thin companies are 
therefore already in the OECD Guidelines. In addition, this study has 
made it clear that there are situations where recharacterization of trans-
actions can be done under current law when the Correction Rule should 
apply. Another way to express it in summary is that the OECD guidance 
on recharacterization constitutes an inappropriate legal tool which is not 
in line with the rule of law and also overlaps with other legal tools that 
are provided today and which, moreover, can be developed to counteract 
undesirable income transfers to other States.
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The fact that OECDs guidance regarding recharacterization is appa-
rently inappropriate to provide the basis for new legislation in Sweden 
is according to me clear. The currently existing order when the Correc-
tion Rule is to apply and that civil law and contractual interpretation 
is the preliminary assessment of the tested transaction’s character also 
appears to be suitable for the future in my opinion. However, I believe 
that there is reason to review the Correction Rule otherwise regarding, 
for example, which other parts of the OECD Guidelines (i.e. excluding 
guidance regarding recharacterization based on a substance over form test 
or non-recognition of transactions) for price examination purposes and 
adjustment purposes are appropriate when the rule will apply. There is, in 
my opinion questions about what in these respects is within an interpre-
tation of the Correction Rule as it is designed today. In addition there is 
the question of how an implementation in Swedish domestic law in such 
cases should be made.

The current situation is not satisfactory. It is not clear to either the 
Swedish Tax Agency or the courts in Sweden how they should deal with 
the OECD guidance regarding transfer pricing. This also suggests that 
the Correction Rule should be subject to a review and revision. Before 
this is done, it is essential when cases are tried to assess partly what in the 
OECD guidance is relevant for the proceedings concerned, partly what 
can fit in the Correction Rules scope. Adding economic nature as the 
basis for the design of the law rules could be appropriate, but specifically 
adding only economic nature without the support of law as the basis for 
levying tax duty is not permitted as this study has made clear. The latter is 
the legal rule that I mean that legal practitioners should adhere to.

Recharacterization according to the OECD Model
In a time of increasing political polarization in which tax issues in the 
public debate increasingly become moral issues and to a lesser extent a 
question of what the law statutes, it is essential that ordinary tax rules have 
sufficient precision in the form of legal facts. Ordinary rules should be 
distinguished from general or special anti-avoidance tax rules that often 
contains subjective element to capture undesirable tax planning. Ordina-
ry rules without providing detailed legal information, for example, based 
on that the economic nature should be examined to determine how a 
transaction should be classified, even though the transaction is properly 
labelled civilly speaking and based on contractual interpretation, how-
ever, opens up for arbitrary assessments. The OECD guidance on recha-
racterization of transactions lacks the precision of the legal facts that 
characterize effective and legally sound rules when ordinary legal rules 
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are applicable. Basing the collection of taxes by recharacterizing transac-
tions on reasoning of economic substance when contractual agreements 
are civilly correct, which the OECD guidance recommends, opens up 
an arbitrary application of law based on generally viewing transaction’s 
economic nature where even prejudices, for example, based on moral 
arguments in general is given space. Arguments such as “to know that 
an establishment in country X is made for tax reasons or the staff of the 
company does not seem to be competent, but only slightly competent” 
hence risks to be elevated to evidentiary fact set against the legal fact 
“economic nature of the transaction”.

There is reason to be critical of specifically the Final Report’s guidance 
on recharacterization based on substance over form that can follow from 
the guidance of delineating the actual transaction. Earlier guidance only 
applied in exceptional cases (see guidance in the 2010 version of the 
OECD Transfer Pricing Guidelines when recharacterization should be 
applied based on the economic nature of a transaction). The transaction 
captioned by the parties would previously thus form the basis for the 
pricing test according to the OECD, except in exceptional cases. The 
new guidance regarding recharacterization based on substance over form 
is however not an exception rule according to the OECD, but the new 
substance over form examination should be done as part of the basic 
clarification of the economic nature of transactions. What previously was 
an exception rule regarding recharacterization of transactions has thus 
elevated to a general rule of the OECD.

The OECD says that it has not left the arm’s length principle through 
the guidance relating to substance over form, but on the contrary that the 
guidance is consistent with the principle. In my opinion it is not at all 
clear that the guidance falls within the scope of the arm’s length principle 
as formulated in Article 9 in the Modell Convention. The guidance is in 
my opinion summed said to mean that when a transaction’s economic 
nature should be delineated, it initially is about determining if one of the 
parties does not perform or performs only limited economic activity in 
the form of physically performing functions. In this test, I believe that 
under the guidance an assessment is to be made of whether the com-
pany is what can be said to be a completely incompetent-, somewhat 
competent – or competent- company. It is not expressed in this way in 
the guidelines of the OECD, but it is the essence of the guidance. If the 
company is incompetent it can be a question of even ignoring the trans-
action. This even though the transaction is civilly correctly classified and 
in according with contractual interpretation. If the company is somewhat 
competent, it may still be a matter of recharacterization of the transac-
tion, e.g. from that the company has purchased assets to be considered 
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to have lent funds and shall receive a risk-adjusted return in the form of 
interest. That said, even if the transaction is civilly correctly classified. It 
is only when the company is competent that the transaction is acceptable 
under the guidance, i.e. the civil purchase of an asset is accepted as a 
purchase.

Price adjustments should be made according to the arm’s length prin-
ciple of Article 9 of the OECD Model on terms which differ from those 
which would be made between independent enterprises. I question 
whether the arm’s length principle should constitute an arbitrary tool for 
recharacterization of civilly correctly classified legal transactions based on 
whether the company is incompetent or competent.

Set against our Swedish legal system where civilly correctly classified 
transactions acts as underlying the levying of income tax, the effect of the 
guidance relating to substance over form examinations and assessments, 
if these were to be applied, as previously stated is that transactions will 
be recharacterized in certain situations. OECD’s examples in paragraphs 
1.85 and 1.103 of the Final Report illustrate this.

A is granted only a risk-free interest rate based on the clarification of 
transactions based on the so-called economic characteristics. This despite 
the fact that A had entered the capital and civilly valid agreement to 
purchase the assets and owned these assets that has been leased out to 
third parties. Where the difference amount that is not be taxed at A fol-
lowing this substance over form test is de facto to be taxed is not answe-
red in the guidance. Reasonably OECD believes that this amount will 
be taxed at B and C, although this is not explicitly pronounced. What 
amount should be divided between the companies B and C is not given 
any guidance on. The key for OECD has been to note that the incom-
petent company A should not be granted more profit than if the capital 
remained in an account at the bank. To not give guidance on where A’s 
non-approved profit is to be taxed highlights the flaws of the substance 
over form test. A proper application of the arm’s length principle in my 
opinion, is that B and C shall receive fair compensation for all the servi-
ces B and C provide A based on their value creation for the creation and 
commercialization of assets A buys and leases out. When this is deter-
mined for each service (B to A, C to A) the remaining amount is then 
taxed at A. Under the new guidance, B and C do not know how much 
of the difference amount (i.e. A’s non-approved profit) they are entitled 
to. I imagine that each tax agency in the states where the B and C resides 
wants to obtain and argue for as much of the amount of the difference as 
possible. It is these countries’ tax agency’s that will investigate the issue 
and use of the OECD’s new guidance. Any coordination and agreement 
between these tax agencies will not be made regarding how the amount 
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of the difference should be allocated. With the new substance over form 
test, there is in my opinion an obvious risk that more than the actual 
profits of A will be taxed collectively seen. This is because the tax agencies 
in the states where B and C are established may well allocate more profit 
summation to the companies B and C than the difference amount of A. 
The guidance from the OECD leaves in other words, the field open for 
arbitrariness regarding how much of A’s results to be taxed at B and C. 
In my opinion, almost all of predictability is de facto lost in situations 
where company A is argued to have thin or half good substance in the 
form of physical performance of functions. For the so-called comple-
tely incompetent company A, the bank rate should be accepted, on a 
scale from “incompetent company” to “somewhat or quite competent 
company” this interest rate risk should be adjusted upwards according 
to the guidance, but how and by how much is not given any guidance 
on. Where the differential amount is to be taxed and how the allocation 
should be done is not given any guidance on (compare now B and C in 
the OECD example).

That the previous exemption rule in the OECD Guidelines for recha-
racterization now becomes the main general rule with the Final Reports 
guidance without consequence effects clarifies a gamble from the OECD’s 
side in my opinion. If all the so-called incompetent establishments where 
dismantled by MNE’s and no new such are added, one could say that the 
OECD guidance had a deterrent effect. But the introduction of a general 
rule for the arm’s length principle that has such clear similarities with tax 
avoidance rules may also compromise the arm’s length principle as such. 
The arm’s length principle has not been a general anti avoidance tax rule 
that has arbitrarily been applied based on requisites of the ignorant or 
knowledgeable company, but now, with the new guidance actually can 
be used to attack the profits of an establishment on the basis that its own 
staff is not very competent regarding the activities. How this tool will 
eventually displace the arm’s length principle remains to be seen and will 
ultimately be decided by different countries’ tax agencies and how far-
reaching arguments that are brought forward. For the possibility to argue 
relatively freely because you believe you have a right to a larger share of 
the pie based on transactions economic nature is now with the new gui-
dance very large.

There is also reason to be critical of the process that led to the Final 
Reports guidance on recharacterization based on substance over form, 
and non-recognition of transactions in the sense that it completely lacks 
a problem inventory and analysis of that civilly correctly classified legal 
transactions in accordance with contractual interpretation can be recha-
racterized and what effects this may have on companies and authorities. 
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In my opinion it is important that it is raised into the OECD’s continu-
ing work.

The new guidance regarding recharacterization from OECD is part of 
the larger BEPS project. In my opinion, the OECD should not publish 
a new version of the OECD Transfer Pricing Guidelines (including the 
guidance regarding recharacterization of transactions) before the Mem-
ber States agree on a binding arbitration. Leaving businesses and govern-
ment agencies with the burden of cases of double taxation which risks 
arising, inter alia, based on the Final Report guidance on recharacteriza-
tion of transactions without having a powerful tool for the elimination of 
double taxation could seriously increase the cost and inhibit international 
trade which is the OECD’s primary objective, i.e. to promote economic 
growth through global trade.
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RÅ 2004 ref. 27 (Avverkningsrättsmålet) 48, 57, 58, 70, 73, 75, 76,  

 100, 102, 159, 236
RÅ 2005 ref. 3 78, 81
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Bilagor

Bilaga 1
OECD Guidelines punkt 1.64 och 1.65 (motsvarar  
punkt 1.36 och 1.37 i 1995 års version av rapporten)
1.64 (1.36) A tax administration’s examination of a controlled transac-
tion ordinarily should be based on the transaction actually undertaken 
by the associated enterprises as it has been structured by them, using the 
methods applied by the taxpayer insofar as these are consistent with the 
methods described in Chapter II. In other than exceptional cases, the tax 
administration should not disregard the actual transactions or substitute 
other transactions for them. Restructuring of legitimate business transac-
tions would be a wholly arbitrary exercise the inequity of which could be 
compounded by double taxation created where the other tax administra-
tion does not share the same views as to how the transaction should be 
structured.

1.65 (1.37) However, there are two particular circumstances in which it 
may, exceptionally, be both appropriate and legitimate for a tax admi-
nistration to consider disregarding the structure adopted by a taxpayer 
in entering into a controlled transaction. The first circumstance arises 
where the economic substance of a transaction differs from its form. In 
such a case the tax administration may disregard the parties’ characte-
rization of the transaction and re-characterise it in accordance with its 
substance. An example of this circumstance would be an investment in 
an associated enterprise in the form of interest-bearing debt when, at 
arm’s length, having regard to the economic circumstances of the bor-
rowing company, the investment would not be expected to be structured 
in this way. In this case it might be appropriate for a tax administration 
to characterize the investment in accordance with its economic substance 
with the result that the loan may be treated as a subscription of capital. 
The second circumstance arises where, while the form and substance of 
the transaction are the same, the arrangements made in relation to the 
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transaction, viewed in their totality, differ from those which would been 
adopted by independent enterprises behaving in a commercially rational 
manner and the actual structure practically impedes the tax administra-
tion from determining an appropriate transfer price. An example of this 
circumstance would be a sale under o long-term contract, for a lump sum 
payment, of unlimited entitlement to the intellectual property rights ari-
sing as a result of future research for the term of the contract (as indicated 
in paragraph 1.11). While in this case it may be proper to respect the 
transaction as a transfer of commercial property, it would nevertheless be 
appropriate for a tax administration to confirm the terms of that transfer 
in their entirety (and not simply by reference to pricing) to those that 
might reasonably have been expected had the transfer of property been 
subject of a transaction involving independent enterprises. Thus, in the 
case described above it might be appropriate for the tax administration, 
for example, to adjust the conditions of the agreement in a commercially 
rational manner as a continuing research agreement.

Bilaga 2
Slutrapporten, D.1. Identifying the commercial or 
financial relations
1.33 As stated in paragraph 1.6 a “comparability analysis” is at the heart 
of the application of the arm’s length principle. Application of the arm’s 
length principle is based on a comparison of the conditions in a con-
trolled transaction with the conditions that would have been made had 
the parties been independent and undertaking a comparable transaction 
under comparable circumstances. There are two key aspects in such an 
analysis: the first aspect is to identify the commercial or financial rela-
tions between the associated enterprises and the conditions and econo-
mically relevant circumstances attaching to those relations in order that 
the controlled transaction is accurately delineated; the second aspect is 
to compare the conditions and the economically relevant circumstances 
of the controlled transaction as accurately delineated with the conditions 
and the economically relevant circumstances of comparable transactions 
between independent enterprises. This section of Chapter I provides gui-
dance on identifying the commercial or financial relations between the 
associated enterprises and on accurately delineating the controlled trans-
action. This first aspect of the analysis is distinct from the second aspect 
of considering the pricing of that controlled transaction under the arm’s 
length principle. Chapters II and III provide guidance on the second 
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aspect of the analysis. The information about the controlled transaction 
determined under the guidance in this section is especially relevant for 
steps 2 and 3 of the typical process of a comparability analysis set out in 
paragraph 3.4.

1.34 The typical process of identifying the commercial or financial rela-
tions between the associated enterprises and the conditions and econo-
mically relevant circumstances attaching to those relations requires a 
broad-based understanding of the industry sector in which the MNE 
group operates (e.g. mining, pharmaceutical, luxury goods) and of the 
factors affecting the performance of any business operating in that sector. 
The understanding is derived from an overview of the particular MNE 
group which outlines how the MNE group responds to the factors affec-
ting performance in the sector, including its business strategies, markets, 
products, its supply chain, and the key functions performed, material 
assets used, and important risks assumed. This information is likely to be 
included as part of the master file as described in Chapter V in support 
of a taxpayer’s analysis of its transfer pricing, and provides useful context 
in which the commercial or financial relations between members of the 
MNE group can be considered.

1.35 The process then narrows to identify how each MNE within that 
MNE group operates, and provides an analysis of what each MNE does 
(e.g. a production company, a sales company) and identifies its commer-
cial or financial relations with associated enterprises as expressed in trans-
actions between them. The accurate delineation of the actual transaction 
or transactions between the associated enterprises requires analysis of the 
economically relevant characteristics of the transaction. These economi-
cally relevant characteristics consist of the conditions of the transaction 
and the economically relevant circumstances in which the transaction 
takes place. The application of the arm’s length principle depends on 
determining the conditions that independent parties would have agreed 
in comparable transactions in comparable circumstances. Before making 
comparisons with uncontrolled transactions, it is therefore vital to identi-
fy the economically relevant characteristics of the commercial or financial 
relations as expressed in the controlled transaction.

1.36 The economically relevant characteristics or comparability factors 
that need to be identified in the commercial or financial relations be-
tween the associated enterprises in order to accurately delineate the actual 
transaction can be broadly categorised as follows:
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• The contractual terms of the transaction (D.1.1).
• The functions performed by each of the parties to the transaction, 

taking into account assets used and risks assumed, including how 
those functions relate to the wider generation of value by the MNE 
group to which the parties belong, the circumstances surrounding 
the transaction, and industry practices (D.1.2).

• The characteristics of property transferred or services provided 
(D.1.3).

• The economic circumstances of the parties and of the market in 
which the parties operate (D.1.4).

• The business strategies pursued by the parties (D.1.5).

This information about the economically relevant characteristics of the 
actual transaction should be included as part of the local file as described 
in Chapter V in support of a taxpayer’s analysis of its transfer pricing.

1.37 Economically relevant characteristics or comparability factors are 
used in two separate but related phases in a transfer pricing analysis. The 
first phase relates to the process of accurately delineating the controlled 
transaction for the purposes of this chapter, and involves establishing the 
characteristics of the transaction, including its terms, the functions per-
formed, assets used, and risks assumed by the associated enterprises, the 
nature of the products transferred or services provided, and the circums-
tances of the associated enterprises, in accordance with the categories set 
out in the previous paragraph. The extent to which any one of the charac-
teristics categorised above is economically relevant in a particular transac-
tion depends on the extent to which it would be taken into account by 
independent enterprises when evaluating the terms of the same transac-
tion were it to occur between them.

1.38 Independent enterprises, when evaluating the terms of a potential 
transaction, will compare the transaction to the other options realisti-
cally available to them, and they will only enter into the transaction if 
they see no alternative that offers a clearly more attractive opportunity 
to meet their commercial objectives. In other words, independent enter-
prises would only enter into a transaction if it is not expected to make 
them worse off than their next best option. For example, one enterprise 
is unlikely to accept a price offered for its product by an independent 
commercial enterprise if it knows that other potential customers are wil-
ling to pay more under similar conditions, or are willing to pay the same 
under more beneficial conditions. Independent enterprises will general-
ly take into account any economically relevant differences between the 
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options realistically available to them (such as differences in the level of 
risk) when valuing those options. Therefore, identifying the economically 
relevant characteristics of the transaction is essential in accurately deli-
neating the controlled transaction and in revealing the range of characte-
ristics taken into account by the parties to the transaction in reaching the 
conclusion that the transaction adopted offers a clearly more attractive 
opportunity to meet commercial objectives than alternative options rea-
listically available. In making such an assessment, it may be necessary or 
useful to assess the transaction in the context of a broader arrangement of 
transactions, since assessment of the options realistically available to third 
parties is not necessarily limited to the single transaction, but may take 
into account a broader arrangement of economically related transactions.

1.39 The second phase in which economically relevant characteristics or 
comparability factors are used in a transfer pricing analysis relates to the 
process set out in Chapter III of making comparisons between the con-
trolled transactions and uncontrolled transactions in order to determine 
an arm’s length price for the controlled transaction. To make such com-
parisons, taxpayers and tax administrations need first to have identified 
the economically relevant characteristics of the controlled transaction. As 
set out in Chapter III, differences in economically relevant characteristics 
between the controlled and uncontrolled arrangements need to be taken 
into account when establishing whether there is comparability between 
the situations being compared and what adjustments may be necessary to 
achieve comparability.

1.40 All methods that apply the arm’s length principle can be tied to the 
concept that independent enterprises consider the options realistically 
available to them and in comparing one option to another they consi-
der any differences between the options that would significantly affect 
their value. For instance, before purchasing a product at a given price, 
independent enterprises normally would be expected to consider whether 
they could buy an equivalent product on otherwise comparable terms 
and conditions but at a lower price from another party. Therefore, as dis-
cussed in Chapter II, Part II, the comparable uncontrolled price (CUP) 
method compares a controlled transaction to similar uncontrolled trans-
actions to provide a direct estimate of the price the parties would have 
agreed to had they resorted directly to a market alternative to the control-
led transaction. However, the method becomes a less reliable substitute 
for arm’s length transactions if not all the characteristics of these uncon-
trolled transactions that significantly affect the price charged between 
independent enterprises are comparable. Similarly, the resale price and 
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cost plus methods compare the gross profit margin earned in the con-
trolled transaction to gross profit margins earned in similar uncontrol-
led transactions. The comparison provides an estimate of the gross profit 
margin one of the parties could have earned had it performed the same 
functions for independent enterprises and therefore provides an estimate 
of the payment that party would have demanded, and the other party 
would have been willing to pay, at arm’s length for performing those 
functions. Other methods, as discussed in Chapter II, Part III, are based 
on comparisons of net profit indicators (such as profit margins) between 
independent and associated enterprises as a means to estimate the profits 
that one or each of the associated enterprises could have earned had they 
dealt solely with independent enterprises, and therefore the payment 
those enterprises would have demanded at arm’s length to compensate 
them for using their resources in the controlled transaction. Where there 
are differences between the situations being compared that could mate-
rially affect the comparison, comparability adjustments must be made, 
where possible, to improve the reliability of the comparison. Therefore, 
in no event can unadjusted industry average returns themselves establish 
arm’s length prices.

1.41 For a discussion of the relevance of these factors for the application 
of particular pricing methods, see the consideration of those methods in 
Chapter II.

Bilaga 3
Slutrapporten, D.1.2.1. Analysis of risks in commercial or 
financial relations (p. 1.60) & D.1.2.1.5. Step 5: Allocation 
of risk (p. 1.99)
1.60 The steps in the process set out in the rest of this section for ana-
lysing risk in a controlled transaction, in order to accurately delineate the 
actual transaction in respect to that risk, can be summarised as follows:

1) Identify economically significant risks with specificity (see Section 
D.1.2.1.1).

2) Determine how specific, economically significant risks are contrac-
tually assumed by the associated enterprises under the terms of the trans-
action (see Section D.1.2.1.2).

3) Determine through a functional analysis how the associated enter-
prises that are parties to the transaction operate in relation to assump-
tion and management of the specific, economically significant risks, and 
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in particular which enterprise or enterprises perform control functions 
and risk mitigation functions, which enterprise or enterprises encounter 
upside or downside consequences of risk outcomes, and which enterprise 
or enterprises have the financial capacity to assume the risk (see Section 
D.1.2.1.3).

4) Steps 2–3 will have identified information relating to the assump-
tion and management of risks in the controlled transaction. The next step 
is to interpret the information and determine whether the contractual 
assumption of risk is consistent with the conduct of the associated enter-
prises and other facts of the case by analysing (i) whether the associated 
enterprises follow the contractual terms under the principles of Section 
D.1.1; and (ii) whether the party assuming risk, as analysed under (i), 
exercises control over the risk and has the financial capacity to assume the 
risk (see Section D.1.2.1.4).

5) Where the party assuming risk under steps 1–4(i) does not control 
the risk or does not have the financial capacity to assume the risk, apply 
the guidance on allocating risk (see Section D.1.2.1.5).

6) The actual transaction as accurately delineated by considering the 
evidence of all the economically relevant characteristics of the transaction 
as set out in the guidance in Section D.1, should then be priced taking 
into account the financial and other consequences of risk assumption, 
as appropriately allocated, and appropriately compensating risk manage-
ment functions (see Section D.1.2.1.6).

1.99 In exceptional circumstances, it may be the case that no associated 
enterprise can be identified that both exercises control over the risk and 
has the financial capacity to assume the risk. As such a situation is not 
likely to occur in transactions between third parties, a rigorous analysis 
of the facts and circumstances of the case will need to be performed, 
in order to identify the underlying reasons and actions that led to this 
situation. Based on that assessment, the tax administrations will deter-
mine what adjustments to the transaction are needed for the transaction 
to result in an arm’s length outcome. An assessment of the commercial 
rationality of the transaction based on Section D.2 may be necessary.
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Bilaga 4
Slutrapporten, D.1.2.1.3. Step 3: Functional analysis in relation 
to risk

Example 3
1.85 Company A has acquired ownership of a tangible asset and enters 
into contracts for the use of the asset with unrelated customers. Under 
step 1 utilisation of the tangible asset, that is the risk that there will be 
insufficient demand for the asset to cover the costs Company A has incur-
red, has been identified as an economically significant risk. Under step 
2 it is established that Company A has a contract for the provision of 
services with another group company, Company C; the contract does 
not address the assumption of utilisation risk by the owner of the tangible 
asset, Company A. The functional analysis under step 3 provides eviden-
ce that another group company, Company B, decides that investment in 
the asset is appropriate in light of anticipated commercial opportunities 
identified and evaluated by Company B and its assessment of the asset’s 
anticipated useful life; Company B provides specifications for the asset 
and the unique features required to respond to the commercial oppor-
tunities, and arranges for the asset to be constructed in accordance with 
its specifications, and for Company A to acquire the asset. Company C 
decides how to utilise the asset, markets the asset’s capabilities to third-
party customers, negotiates the contracts with these third party custo-
mers, assures that the asset is delivered to the third parties and installed 
appropriately. Although it is the legal owner of the asset, Company A 
does not exercise control over the investment risk in the tangible asset, 
since it lacks any capability to decide on whether to invest in the par-
ticular asset, and whether and how to protect its investment including 
whether to dispose of the asset. Although it is the owner of the asset, 
Company A does not exercise control over the utilisation risk, since it 
lacks any capability to decide whether and how to exploit the asset. It 
does not have the capability to assess and make decisions relating to the 
risk mitigation activities performed by other group companies. Instead, 
risks associated with investing in and exploiting the asset, enhancing 
upside risk and mitigating downside risk, are controlled by the other 
group companies. Company A does not have control over the economi-
cally significant risks associated with the investment in and exploitation 
of the asset. The functional contribution of the legal owner of the asset is 
limited to providing financing for an amount equating to the cost of the 
asset. However, the functional analysis also provides evidence that Com-
pany A has no capability and authority to control the risk of investing in 
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a financial asset. Company A does not have the capability to make deci-
sions to take on or decline the financing opportunity, or the capability 
to make decisions on whether and how to respond to the risks associated 
with the financing opportunity. Company A does not perform functions 
to evaluate the financing opportunity, does not consider the appropriate 
risk premium and other issues to determine the appropriate pricing of 
the financing opportunity, and does not evaluate the appropriate protec-
tion of its financial investment. Companies A, B and C all have financial 
capacity to assume their respective risks.

Bilaga 5
Slutrapporten, D.1.2.1.6. Step 6: Pricing of the transaction, 
taking account of the consequences of risk allocation
1.103 The consequences of risk allocation in Example 3 in paragraph 
1.85 depend on analysis of functions under step 3. Company A does 
not have control over the economically significant risks associated with 
the investment in and exploitation of the asset, and those risks should 
be aligned with control of those risks by Companies B and C. The fun-
ctional contribution of Company A is limited to providing financing for 
an amount equating to the cost of the asset that enables the asset to be 
created and exploited by Companies B and C. However, the functional 
analysis also provides evidence that Company A has no capability and 
authority to control the risk of investing in a financial asset. Company A 
does not have the capability to make decisions to take on or decline the 
financing opportunity, or the capability to make decisions on whether 
and how to respond to the risks associated with the financing opportu-
nity. Company A does not perform functions to evaluate the financing 
opportunity, does not consider the appropriate risk premium and other 
issues to determine the appropriate pricing of the financing opportunity, 
and does not evaluate the appropriate protection of its financial invest-
ment. In the circumstances of Example 3, Company A would not be 
entitled to any more than a risk-free return as an appropriate measure of 
the profits it is entitled to retain, since it lacks the capability to control 
the risk associated with investing in a riskier financial asset. The risk will 
be allocated to the enterprise which has control and the financial capacity 
to assume the risk associated with the financial asset. In the circumstan-
ces of example, this would be Company B. Company A does not control 
the investment risk that carries a potential risk premium. An assessment 
may be necessary of the commercial rationality of the transaction based 
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on the guidance in Section D.2 taking into account the full facts and 
circumstances of the transaction.

Bilaga 6
Slutrapporten, D.2. Recognition of the accurately delineated 
transaction
1.119 Following the guidance in the previous section, the transfer pricing 
analysis will have identified the substance of the commercial or finan-
cial relations between the parties, and will have accurately delineated the 
actual transaction by analysing the economically relevant characteristics.

1.120 In performing the analysis, the actual transaction between the par-
ties will have been deduced from written contracts and the conduct of 
the parties. Formal conditions recognised in contracts will have been cla-
rified and supplemented by analysis of the conduct of the parties and the 
other economically relevant characteristics of the transaction (see Section 
D.1.1). Where the characteristics of the transaction that are economical-
ly significant are inconsistent with the written contract, then the actual 
transaction will have been delineated in accordance with the characteris-
tics of the transaction reflected in the conduct of the parties. Contractual 
risk assumption and actual conduct with respect to risk assumption will 
have been examined taking into account control over the risk (as defi-
ned in paragraphs 1.65–1.68) and the financial capacity to assume risk 
(as defined in paragraph 1.64), and consequently, risks assumed under 
the contract may have been allocated in accordance with the conduct of 
the parties and the other facts on the basis of steps 4 and 5 of the pro-
cess for analysing risk in a controlled transaction as reflected in Sections 
D.1.2.1.4 and D.1.2.1.5. Therefore, the analysis will have set out the 
factual substance of the commercial or financial relations between the 
parties and accurately delineated the actual transaction.

1.121 Every effort should be made to determine pricing for the actual 
transaction as accurately delineated under the arm’s length principle. The 
various tools and methods available to tax administrations and taxpayers 
to do so are set out in the following chapters of these Guidelines. A tax 
administration should not disregard the actual transaction or substitute 
other transactions for it unless the exceptional circumstances described in 
the following paragraphs 1.122–1.125 apply.
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1.122 This section sets out circumstances in which the transaction be-
tween the parties as accurately delineated can be disregarded for trans-
fer pricing purposes. Because non recognition can be contentious and 
a source of double taxation, every effort should be made to determine 
the actual nature of the transaction and apply arm’s length pricing to the 
accurately delineated transaction, and to ensure that non-recognition is 
not used simply because determining an arm’s length price is difficult. 
Where the same transaction can be seen between independent parties in 
comparable circumstances (i.e. where all economically relevant charac-
teristics are the same as those under which the tested transaction occurs 
other than that the parties are associated enterprises) non-recognition 
would not apply. Importantly, the mere fact that the transaction may not 
be seen between independent parties does not mean that it should not 
be recognised. Associated enterprises may have the ability to enter into a 
much greater variety of arrangements than can independent enterprises, 
and may conclude transactions of a specific nature that are not encoun-
tered, or are only very rarely encountered, between independent parties, 
and may do so for sound business reasons. The transaction as accurately 
delineated may be disregarded, and if appropriate, replaced by an alterna-
tive transaction, where the arrangements made in relation to the transac-
tion, viewed in their totality, differ from those which would have been 
adopted by independent enterprises behaving in a commercially rational 
manner in comparable circumstances, thereby preventing determination 
of a price that would be acceptable to both of the parties taking into ac-
count their respective perspectives and the options realistically available 
to each of them at the time of entering into the transaction. It is also 
a relevant pointer to consider whether the MNE group as a whole is 
left worse off on a pre-tax basis since this may be an indicator that the 
transaction viewed in its entirety lacks the commercial rationality of ar-
rangements between unrelated parties.

1.123 The key question in the analysis is whether the actual transac-
tion possesses the commercial rationality of arrangements that would be 
agreed between unrelated parties under comparable economic circums-
tances, not whether the same transaction can be observed between inde-
pendent parties. The non-recognition of a transaction that possesses the 
commercial rationality of an arm’s length arrangement is not an appropri-
ate application of the arm’s length principle. Restructuring of legitimate 
business transactions would be a wholly arbitrary exercise the inequity of 
which could be compounded by double taxation created where the other 
tax administration does not share the same views as to how the transac-
tion should be structured. It should again be noted that the mere fact that 
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the transaction may not be seen between independent parties does not 
mean that it does not have characteristics of an arm’s length arrangement.

1.124 The structure that for transfer pricing purposes, replaces that actu-
ally adopted by the taxpayers should comport as closely as possible with 
the facts of the actual transaction undertaken whilst achieving a com-
mercially rational expected result that would have enabled the parties to 
come to a price acceptable to both of them at the time the arrangement 
was entered into.

Bilaga 7
OECD och BEPS – systematisering av arbetsmaterialet/källorna, 
implementering enligt OECD och vilka actions som berör 
internprissättning
Allt material som producerats inom ramen för BEPS-arbetet har publice-
rats på hemsidan för BEPS som ligger på OECDs hemsida.1 Materialet 
har emellertid vid tiden för denna framställning endast lagts upp i krono-
logisk ordning och det har inte skett någon systematisering av materialet 
i förhållande till vilken action det tillhör eller på annat sätt. Nedan åter-
finns en sammanfattande systematisering som tydliggör arbetsmaterialet/
källorna för varje action per februari 2015, hur implementering ska ske 
enligt OECD2 och vilka actions som berör internprissättningsområdet 
och särskilt frågan om omkarakterisering. För förståelsen av OECDs 
minimistandards och rekommendationer har jag bedömt det som vär-
defullt att klargöra källorna och de grova stegen i OECDs arbetsprocess 
för respektive action, där de som berör internprissättningsfrågorna och 
utmynnade i Slutrapporten har störst intresse för mitt undersöknings-
arbete.3

BEPS-arbetet har genomförts i olika grupper och de olika grupper-
na har arbetat på lite olika sätt. De följande tabellerna innehåller alla 
förfrågningar om att komma in med kommentarer, diskussionsutkast, 
rapporter och annat skriftligt material som hänför sig till arbetet med 
Action 1–15. Publika konsultationer och dokument som inte är direkt 
knutna till Action 1–15 finns däremot inte med i denna sammanställ-

1 http://www.oecd.org/ctp/beps.htm.
2 Se Burmeister & Larsson i SvSkT 2015 s. 303–308.
3 Se även Ault, H. J, Brooklyn Journal of international law, Volyme 34, Issue 3, Article 
6, s. 757–781, Reflections on the Role of the OECD in Developing International Tax 
Norms, och däri angivna källor, där författaren beskriver OECD och dess arbetsprocess.
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ning. Understruken text innebär att materialet inte hade publicerats per 
den 15 februari utan planerades publiceras inom ramen för slutrappor-
terna hösten 2015 (i avsnitt 3.3.2 i denna framställning behandlas slut-
rapporterna). Fet text markerar att det är fråga om slutliga leveranser av 
rapporter från OECD.
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Det bör sägas att de rapporter och rekommendationer som levererades 
under 2014 inte var formellt färdigställda och att det i flera fall skedde 
förändringar i de slutrapporter som publicerades 5 oktober 2015 (se 
avsnitt 3.3.2 i denna framställning).

Sammanställningen i tabellerna nedan är baserad på var implemente-
ring ska ske enligt OECDs Action plan on Base Erosion and Profit Shifting4 
samt dokument avseende implementering som publicerades den 6 febru-
ari 2015.5

4 Action plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD 2013 s. 29–34.
5 Action 5: Agreement on Modified Nexus Approach for IP Regimes, OECD 2015, Action 13: 
Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Coun-
try Reporting, OECD 2015 and Action 15: A Mandate for the Development of a Multilateral 
Instrument on Tax Treaty Measures to Tackle BEPS, OECD 2015.
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Av ovan tabeller framgår att ändringar på internprissättningsområdet ska 
baseras på det som beskrivs och uttalas i slutliga leveranser som planera-
des färdigställas till hösten 2015 och som sedan publicerades av OECD 
den 5 oktober 2015 avseende action 4, 8, 9, 10 och 13.

Bilaga 8
Artikel 9 i OECDs modellavtal – lydelse 1963–2014

OECD Model Tax Convention on Income and on Capital 2014, Art. 9, 
2014, 2010, 2008, 2005, 2000, 1998, 1996, 1992, 1977
Art. 9:
1. Where
a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
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2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, due regard shall be had to the other provi-
sions of this Convention and the competent authorities of the Contrac-
ting States shall if necessary consult each other.

Reservations on the Article (2014)
The Czech Republic reserves the right not to insert paragraph 2 in its 
conventions but is prepared in the course of negotiations to accept this 
paragraph and at the same time to add a third paragraph limiting the 
potential corresponding adjustment to bona fide cases.

Italy reserves the right to insert in its treaties a provision according to 
which it will make adjustments under paragraph 2 of Article 9 only in 
accordance with the procedure provided for by the mutual agreement 
article of the relevant treaty.

Australia reserves the right to propose a provision to the effect that, if 
the information available to the competent authority of a Contracting 
State is inadequate to determine the profits to be attributed to an enter-
prise, the competent authority may apply to that enterprise for that pur-
pose the provisions of the taxation law of that State, subject to the quali-
fication that such law will be applied, as far as the information available 
to the competent authority permits, in accordance with the principles of 
this Article.

Hungary and Slovenia reserve the right to specify in paragraph 2 that 
a correlative adjustment will be made only if they consider that the pri-
mary adjustment is justified.

Reservations on the Article (2010)
The Czech Republic and Hungary reserve the right not to insert para-
graph 2 in their conventions but are prepared in the course of negotia-
tions to accept this paragraph and at the same time to add a third para-
graph limiting the potential corresponding adjustment to bona fide cases.

Germany reserves the right not to insert paragraph 2 in its conventions 
but is prepared in the course of negotiations to accept this paragraph 
based on Germany’s long-standing and unaltered understanding that the 
other Contracting State is only obliged to make an adjustment to the 
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amount of tax to the extent that it agrees, unilaterally or in a mutual 
agreement procedure, with the adjustment of profits by the first-mentio-
ned State. 17.1 Italy reserves the right to insert in its treaties a provision 
according to which it will make adjustments under paragraph 2 of Article 
9 only in accordance with the procedure provided for by the mutual agre-
ement article of the relevant treaty.

Australia reserves the right to propose a provision to the effect that, if 
the information available to the competent authority of a Contracting 
State is inadequate to determine the profits to be attributed to an enter-
prise, the competent authority may apply to that enterprise for that pur-
pose the provisions of the taxation law of that State, subject to the quali-
fication that such law will be applied, as far as the information available 
to the competent authority permits, in accordance with the principles of 
this Article.

Slovenia reserves the right to specify in paragraph 2 that a correlative 
adjustment will be made only if it considers that the primary adjustment 
is justified.

Reservations on the Article (2008)
The Czech Republic and Hungary reserve the right not to insert para-
graph 2 in their conventions but are prepared in the course of negotia-
tions to accept this paragraph and at the same time to add a third para-
graph limiting the potential corresponding adjustment to bona fide cases.

Germany reserves the right not to insert paragraph 2 in its conventions 
but is prepared in the course of negotiations to accept this paragraph 
based on Germany’s long-standing and unaltered understanding that the 
other Contracting State is only obliged to make an adjustment to the 
amount of tax to the extent that it agrees, unilaterally or in a mutual 
agreement procedure, with the adjustment of profits by the first mentio-
ned State.

Italy reserves the right to insert in its treaties a provision according 
to which it will make adjustments under paragraph 2 of Article only in 
accordance with the procedure provided for by the mutual agreement 
article of the relevant treaty.

Australia reserves the right to propose a provision to the effect that, if 
the information available to the competent authority of a Contracting 
State is inadequate to determine the profits to be attributed to an enter-
prise, the competent authority may apply to that enterprise for that pur-
pose the provisions of the taxation law of that State, subject to the quali-
fication that such law will be applied, as far as the information available 
to the competent authority permits, in accordance with the principles of 
this Article.
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Reservations on the Article (2003)
The Czech Republic, Finland, Hungary, Mexico, Norway, and Switzer-
land reserve the right not to insert paragraph 2 in their conventions. The 
Czech Republic, however, is prepared in the course of negotiations to 
accept this paragraph and at the same time to add a third paragraph limi-
ting the potential corresponding adjustment to bona fide cases.

With respect to paragraph 2, Belgium, France, Hungary Poland and 
Portugal reserve the right to specify in their conventions that they will 
proceed to a correlative adjustment if they consider this adjustment to 
be justified.

Australia reserves the right to propose a provision to the effect that, if 
the information available to the competent authority of a Contracting 
State is inadequate to determine the profits to be attributed to an enter-
prise, the competent authority may apply to that enterprise for that pur-
pose the provisions of the taxation law of that State, subject to the quali-
fication that such law will be applied, as far as the information available 
to the competent authority permits, in accordance with the principles of 
this Article.

Canada reserves the right not to insert paragraph 2 in its conventions 
unless the commitment to make an adjustment is subject to certain time 
limitations and does not apply in the case of fraud, wilful default or neg-
lect.

Reservations on the Article (2000)
The Czech Republic, Finland, Hungary, Mexico, Norway, Portugal and 
Switzerland reserve the right not to insert paragraph 2 in their conven-
tions. The Czech Republic, however, is prepared in the course of negotia-
tions to accept this paragraph and at the same time to add a third para-
graph limiting the potential corresponding adjustment to bona fide cases.

With respect to paragraph 2, Belgium, France, Hungary and Poland 
reserve the right to specify in their conventions that they will proceed to 
a correlative adjustment if they consider this adjustment to be justified.

Australia and New Zealand reserve the right to propose a provision to 
the effect that, if the information available to the competent authority of 
a Contracting State is inadequate to determine the profits to be attribu-
ted to an enterprise, the competent authority may apply to that enter-
prise for that purpose the provisions of the taxation law of that State, 
subject to the qualification that such law will be applied, as far as the 
information available to the competent authority permits, in accordance 
with the principles of this Article.
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Reservations on the Article (1996)
Belgium. Finland, Mexico, Norway, Portugal and Switzerland reserve the 
right not to insert paragraph 2 in their conventions.

With respect to paragraph 2, France reserves the right to specify in its 
conventions that it will proceed to a correlative adjustment if it considers 
this adjustment to be justified.

In negotiating conventions with other Member countries, Australia 
and New Zealand reserve the right to propose a provision to the effect 
that, if the information available to the competent authority of a Cont-
racting State is inadequate to determine the profits to be attributed to 
an enterprise, the competent authority may apply to that enterprise for 
that purpose the provisions of the taxation law of that State, subject to 
the qualification that such law will be applied, as far as the informa-
tion available to the competent authority permits, in accordance with the 
principles of this Article.

Reservations on the Article (1992)
Belgium, Finland, Norway, Portugal and Switzerland reserve the right 
not to insert paragraph 2 in their conventions.

With respect to paragraph 2, France reserves the right to specify in its 
conventions that it will proceed to a correlative adjustment if it considers 
this adjustment to be justified.

Reservations on the Article (1977)
Belgium, Finland, Germany, Italy, Japan, Portugal and Switzerland reser-
ve the right not to insert paragraph 2 in their conventions.

The United States believes that this Article should apply to all related 
persons, not just an enterprise of one Contracting State and a related 
enterprise of the other Contracting State, and that it should apply to 
“income, deductions, credits or allowances”, not just to “profits”.

OECD model tax convention on income and on capital 1963
Where
a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,
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and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Bilaga 9
Lydelser av armlängdsprincipen i konventioner innan 1963

Model Bilateral Convention for the Prevention of the Double Taxation 
of Income and Property, London draft (1946)
Article IV:

1. Income derived from any industrial, commercial or agricultural 
enterprise and from any other gainful occupation shall be taxable in the 
State where the taxpayer has a permanent establishment.

2. If an enterprise in one State extends its activities to the other State 
without possessing a permanent establishment therein, the income deri-
ved from such activities shall be taxable only in the first State.

3. If an enterprise has a permanent establishment in each of the cont-
racting States, each State shall tax only that part of the income which is 
produced in its territory.

Protocol
Article VI.

The allocation of the income of the enterprises mentioned in Article 
IV of the Convention shall be effected in the following manner:

1. In respect of industrial, commercial and agricultural enterprises in 
general and for other independent activities:

• A. If an enterprise with its fiscal domicile in one contracting State 
has a permanent establishment in the other contracting State, there 
shall be attributed to each permanent establishment the net business 
income which it might be expected to derive, if it were an indepen-
dent enterprise engaged in the same or similar activities, under the 
same or similar conditions. Such net income will, in principle, be 
determined on the basis of the separate accounts pertaining to such 
establishment. According to the provisions of the Convention, such 
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income shall be taxed in accordance with the legislation and agre-
ements of the State in which such establishment is situated.

• B. The fiscal authorities of the contracting States shall, when neces-
sary, in execution of the preceding section, rectify the accounts pro-
duced, especially to correct errors or omissions, or to re-establish 
the prices or remunerations entered in the books at the value which 
would prevail between independent persons dealing at arm’s length. 
If the accounts of the permanent establishment in one contracting 
State are rectified as a result of such verification, a corresponding 
rectification shall be made in the accounts of the establishment in 
the other contracting State with which the dealings in question have 
been effected.

• C. If an establishment does not produce an accounting showing its 
own operations, or if the accounting produced does not correspond 
to the normal usages of the trade in the country where the establish-
ment is situated, or if the rectifications provided for in the preceding 
section cannot be effected, or if the taxpayer agrees, the fiscal autho-
rities may determine, in a presumptive manner, the business income 
by applying a percentage to the gross receipts of that establishment. 
This percentage is fixed in accordance with the nature of the transac-
tions in which the establishment is engaged and by comparison with 
the results obtained by similar enterprises operating in the country. 

Model Bilateral Convention for the Prevention of the Double Taxation 
of Income, Mexico Draft (1943)
Article IV.

1. Income from any industrial, commercial or agricultural business 
and from any other gainful activity shall be taxable only in the State 
where the business or activity is carried out.

2. If an enterprise or an individual in one of the contracting States 
extends its or his activities to the other State, through isolated or occasio-
nal transactions, without possessing in that State a permanent establish-
ment, the income derived from such activities shall be taxable only in the 
first State.

3. If an enterprise has a permanent establishment in each of the cont-
racting States, each State shall tax that part of the income which is pro-
duced in its territory.

4. As regards agricultural and mining raw materials and other natural 
materials and products, the income which results from prices prevailing 
between independent persons or conforming to world market quotations 
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shall be regarded as realised in the State in which such materials or pro-
ducts have been produced.

Protocol:
Article VI.

The allocation of the income of the enterprises mentioned in Article 
IV of the Convention shall be effected in the following manner:

1. In respect of industrial, commercial and agricultural enterprises in 
general and for other independent activities:

• A. If an enterprise with its fiscal domicile in one contracting State 
has a permanent establishment in the other contracting State, there 
shall be attributed to each permanent establishment the net business 
income which it might be expected to derive, if it were an indepen-
dent enterprise engaged in the same or similar activities, under the 
same or similar conditions. Such net income will, in principle, be 
determined on the basis of the separate accounts pertaining to such 
establishment. According to the provisions of the Convention, such 
income shall be taxed in accordance with the legislation and agre-
ements of the State in which such establishment is situated.

• B. The fiscal authorities of the contracting States shall, when neces-
sary, in execution of the preceding section, rectify the accounts pro-
duced, especially to correct errors or omissions, or to re-establish 
the prices or remunerations entered in the books at the value which 
would prevail between independent persons dealing at arm’s length. 
If the accounts of the permanent establishment in one contracting 
State are rectified as a result of such verification, a corresponding 
rectification shall be made in the accounts of the establishment in 
the other contracting State with which the dealings in question have 
been effected.

• C. If an establishment does not produce an accounting showing its 
own operations, or if the accounting produced does not correspond 
to the normal usages of the trade in the country where the establish-
ment is situated, or if the rectifications provided for in the preceding 
section cannot be effected, or if the taxpayer agrees, the fiscal autho-
rities may determine, in a presumptive manner, the business income 
by applying a percentage to the gross receipts of that establishment. 
This percentage is fixed in accordance with the nature of the transac-
tions in which the establishment is engaged and by comparison with 
the results obtained by similar enterprises operating in the country. 
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League of Nations, Draft Convention for the Allocation of Business 
Income Between States for the Purposes of Taxation, in League of 
Nations (Fifth sess. 1935)
Armlängdsartiklarna är desamma i 1935 års modell som i 1933 års 
modell men art. 3 omnumrerades till art. III och art. 5 omnumrerades 
till art. VI.

League of Nations, Draft Convention on the Allocation of Business 
Income between States for the Purposes of Taxation, in League of Nations 
(Fourth Sess. 1933)
Art. 3: … The fiscal authorities of the contracting States shall, when 
necessary, in execution of the preceding paragraph, rectify the accounts 
produced, notably to correct errors or omissions, or to re-establish the 
prices or remunerations entered in the books at the value which would 
prevail between independent persons dealing at arm’s length.

Art. 5:
When an enterprise of one contracting State has a dominant participa-
tion in the management or capital of an enterprise of another contracting 
State, or when both enterprises are owned or controlled by the same inte-
rests, and as the result of such situation there exists, in their commercial 
or financial relations, conditions different from those which would have 
been made between independent enterprises, any item of profit or loss 
which should normally have appeared in the accounts of one enterprise, 
but which has been, in the manner, diverted to the other enterprise, shall 
be entered in the accounts of such former enterprise, subject to the rights 
of appeal allowed under the law of the State of such enterprise.

Bilaga 10
Kommentaren till artikel 9 i OECDs modellavtal  
– lydelse 1963–2014 

Kommentaren till artikel 9 OECD modellavtal 2014, 2010, 2008, 
2005, 2003, 2000, 1998:
1. This Article deals with adjustments to profits that may be made for 
tax purposes where transactions have been entered into between associa-
ted enterprises (parent and subsidiary companies and companies under 
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common control) on other than arm’s length terms. The Committee has 
spent considerable time and effort (and continues to do so) examining 
the conditions for the application of this Article, its consequences and 
the various methodologies which may be applied to adjust profits where 
transactions have been entered into on other than arm’s length terms. Its 
conclusions are set out in the report entitled Transfer Pricing Guidelines 
for Multinational Enterprises and Tax Administrations, which is periodi-
cally updated to reflect the progress of the work of the Committee in this 
area. That report represents internationally agreed principles and provi-
des guidelines for the application of the arm’s length principle of which 
the Article is the authoritative statement.

Paragraph 1
2. This paragraph provides that the taxation authorities of a Contrac-
ting State may, for the purpose of calculating tax liabilities of associa-
ted enterprises, re-write the accounts of the enterprises if, as a result of 
the special relations between the enterprises, the accounts do not show 
the true taxable profits arising in that State. It is evidently appropriate 
that adjustment should be sanctioned in such circumstances. The provi-
sions of this paragraph apply only if special conditions have been made 
or imposed between the two enterprises. No re-writing of the accounts 
of associated enterprises is authorised if the transactions between such 
enterprises have taken place on normal open market commercial terms 
(on an arm’s length basis).

3. As discussed in the Committee on Fiscal Affairs’ Report on “Thin 
Capitalisation”, there is an interplay between tax treaties and domestic 
rules on thin capitalisation relevant to the scope of the Article. The Com-
mittee considers that:

a) the Article does not prevent the application of national rules on 
thin capitalisation insofar as their effect is to assimilate the profits of the 
borrower to an amount corresponding to the profits which would have 
accrued in an arm’s length situation;

b) the Article is relevant not only in determining whether the rate of 
interest provided for in a loan contract is an arm’s length rate, but also 
whether a prima facie loan can be regarded as a loan or should be regar-
ded as some other kind of payment, in particular a contribution to equity 
capital;

c) the application of rules designed to deal with thin capitalisation 
should normally not have the effect of increasing the taxable profits of 
the relevant domestic enterprise to more than the arm’s length profit, and 
that this principle should be followed in applying existing tax treaties.
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4. The question arises as to whether special procedural rules which 
some countries have adopted for dealing with transactions between rela-
ted parties are consistent with the Convention. For instance, it may be 
asked whether the reversal of the burden of proof or presumptions of any 
kind which are sometimes found in domestic laws are consistent with 
the arm’s length principle. A number of countries interpret the Article 
in such a way that it by no means bars the adjustment of profits under 
national law under conditions that differ from those of the Article and 
that it has the function of raising the arm’s length principle at treaty 
level. Also, almost all member countries consider that additional infor-
mation requirements which would be more stringent than the normal 
requirements, or even a reversal of the burden of proof, would not consti-
tute discrimination within the meaning of Article 24. However, in some 
cases the application of the national law of some countries may result 
in adjustments to profits at variance with the principles of the Article. 
Contracting States are enabled by the Article to deal with such situations 
by means of corresponding adjustments (see below) and under mutual 
agreement procedures.

Paragraph 2
5. The re-writing of transactions between associated enterprises in the 
situation envisaged in paragraph 1 may give rise to economic double 
taxation (taxation of the same income in the hands of different persons), 
insofar as an enterprise of State A whose profits are revised upwards will 
be liable to tax on an amount of profit which has already been taxed in 
the hands of its associated enterprise in State B. Paragraph 2 provides that 
in these circumstances, State B shall make an appropriate adjustment so 
as to relieve the double taxation.

6. It should be noted, however, that an adjustment is not automatically 
to be made in State B simply because the profits in State A have been 
increased; the adjustment is due only if State B considers that the figure 
of adjusted profits correctly reflects what the profits would have been if 
the transactions had been at arm’s length. In other words, the paragraph 
may not be invoked and should not be applied where the profits of one 
associated enterprise are increased to a level which exceeds what they 
would have been if they had been correctly computed on an arm’s length 
basis. State B is therefore committed to make an adjustment of the profits 
of the affiliated company only if it considers that the adjustment made in 
State A is justified both in principle and as regards the amount.

7. The paragraph does not specify the method by which an adjustment 
is to be made. OECD member countries use different methods to provide 
relief in these circumstances and it is therefore left open for Contracting 
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States to agree bilaterally on any specific rules which they wish to add 
to the Article. Some States, for example, would prefer the system under 
which, where the profits of enterprise X in State A are increased to what 
they would have been on an arm’s length basis, the adjustment would be 
made by re-opening the assessment on the associated enterprise Y in State 
B containing the doubly taxed profits in order to reduce the taxable profit 
by an appropriate amount. Some other States, on the other hand, would 
prefer to provide that, for the purposes of Article 23, the doubly taxed 
profits should be treated in the hands of enterprise Y of State B as if they 
may be taxed in State A; accordingly, the enterprise of State B is entitled 
to relief in State B, under Article 23, in respect of tax paid by its associate 
enterprise in State A.

8. It is not the purpose of the paragraph to deal with what might be cal-
led “secondary adjustments”. Suppose that an upward revision of taxable 
profits of enterprise X in State A has been made in accordance with the 
principle laid down in paragraph 1 and suppose also that an adjustment 
is made to the profits of enterprise Y in State B in accordance with the 
principle laid down in paragraph 2. The position has still not been resto-
red exactly to what it would have been had the transactions taken place 
at arm’s length prices because, as a matter of fact, the money representing 
the profits which are the subject of the adjustment is found in the hands 
of enterprise Y instead of in those of enterprise X. It can be argued that 
if arm’s length pricing had operated and enterprise X had subsequently 
wished to transfer these profits to enterprise Y, it would have done so in 
the form of, for example, a dividend or a royalty (if enterprise Y were the 
parent of enterprise X) or in the form of, for example, a loan (if enter-
prise X were the parent of enterprise Y) and that in those circumstances 
there could have been other tax consequences (e.g. the operation of a 
withholding tax) depending upon the type of income concerned and the 
provisions of the Article dealing with such income.

9. These secondary adjustments, which would be required to establish 
the situation exactly as it would have been if transactions had been at 
arm’s length, depend on the facts of the individual case. It should be 
noted that nothing in paragraph 2 prevents such secondary adjustments 
from being made where they are permitted under the domestic laws of 
Contracting States.

10. The paragraph also leaves open the question whether there should 
be a period of time after the expiration of which State B would not be 
obliged to make an appropriate adjustment to the profits of enterprise 
Y following an upward revision of the profits of enterprise X in State A. 
Some States consider that State B’s commitment should be open-ended 
– in other words, that however many years State A goes back to revise 
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assessments, enterpriseY should in equity be assured of an appropriate 
adjustment in State B. Other States consider that an open-ended com-
mitment of this sort is unreasonable as a matter of practical administra-
tion. In the circumstances, therefore, this problem has not been dealt 
with in the text of the Article; but Contracting States are left free in 
bilateral conventions to include, if they wish, provisions dealing with the 
length of time during which State B is to be under obligation to make an 
appropriate adjustment (see on this point paragraphs 39, 40 and 41 of 
the Commentary on Article 25).

11. If there is a dispute between the parties concerned over the amount 
and character of the appropriate adjustment, the mutual agreement pro-
cedure provided for under Article 25 should be implemented; the Com-
mentary on that Article contains a number of considerations applicable 
to adjustments of the profits of associated enterprises carried out on the 
basis of the present Article (following, in particular,

adjustment of transfer prices) and to the corresponding adjustments 
which must then be made in pursuance of paragraph 2 thereof (see in 
particular paragraphs 10, 11, 12, 33, 34, 40 and 41 of the Commentary 
on Article 25).

Observation on the Commentary (2014)
The United States observes that there may be reasonable ways to add-
ress cases of thin capitalisation other than changing the character of the 
financial instrument from debt to equity and the character of the pay-
ment from interest to a dividend. For instance, in appropriate cases, the 
character of the instrument (as debt) and the character of the payment 
(as interest) may be unchanged, but the taxing State may defer the deduc-
tion for interest paid that otherwise would be allowed in computing the 
borrower’s net income.

Observation on the Commentary (2010)
The United States observes that there may be reasonable ways to add-
ress cases of thin capitalisation other than changing the character of the 
financial instrument from debt to equity and the character of the pay-
ment from interest to a dividend. For instance, in appropriate cases, the 
character of the instrument (as debt) and the character of the payment 
(as interest) may be unchanged, but the taxing State may defer the deduc-
tion for interest paid that otherwise would be allowed in computing the 
borrower’s net income. 
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Observations on the Commentary (2008)
Germany does not agree with the use of the term “arm’s length profits” 
in paragraph 2 above.

The United States observes that there may be reasonable ways to add-
ress cases of thin capitalisation other than changing the character of the 
financial instrument from debt to equity and the character of the pay-
ment from interest to a dividend. For instance, in appropriate cases, the 
character of the instrument (as debt) and the character of the payment 
(as interest) may be unchanged, but the taxing State may defer the deduc-
tion for interest paid that otherwise would be allowed in computing the 
borrower’s net income.

Observations on the Commentary (2003)
Germany does not agree with the use of the term “arm’s length profits” 
in paragraph 2 above.

The United States observes that there may be reasonable ways to add-
ress cases of thin capitalisation other than changing the character of the 
financial instrument from debt to equity and the character of the pay-
ment from interest to a dividend. For instance, in appropriate cases, the 
character of the instrument (as debt) and the character of the payment 
(as interest) may be unchanged, but the taxing State may defer the deduc-
tion for interest paid that otherwise would be allowed in computing the 
borrower’s net income.

Observations on the Commentary (2000)
Germany does not agree with the use of the term “arm’s length profits” 
in paragraph 2 above.

The United States observes that there may be reasonable ways to add-
ress cases of thin capitalisation other than changing the character of the 
financial instrument from debt to equity and the character of the pay-
ment from interest to a dividend. For instance, in appropriate cases, the 
character of the instrument (as debt) and the character of the payment 
(as interest) may be unchanged, but the taxing State may defer the deduc-
tion for interest paid that otherwise would be allowed in computing the 
borrower’s net income.

The Czech Republic, Finland, Hungary, Mexico, Norway and Swit-
zerland reserve the right not to insert paragraph 2 in their conventions. 
The Czech Republic, however, is prepared in the course of negotiations 
to accept this paragraph and at the same time to add a third paragraph 
limiting the potential corresponding adjustment to bona fide cases.
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With respect to paragraph 2, Belgium, France, Hungary, Poland and 
Portugal reserve the right to specify in their conventions that they will 
proceed to a correlative adjustment if they consider this adjustment to 
be justified.

Australia reserves the right to propose a provision to the effect that, if 
the information available to the competent authority of a Contracting 
State is inadequate to determine the profits to be attributed to an enter-
prise, the competent authority may apply to that enterprise for that pur-
pose the provisions of the taxation law of that State, subject to the quali-
fication that such law will be applied, as far as the information available 
to the competent authority permits, in accordance with the principles of 
this Article.

Canada reserves the right not to insert paragraph 2 in its conventions 
unless the commitment to make an adjustment is subject to certain time 
limitations and does not apply in the case of fraud, wilful default or neg-
lect.

Observations on the Commentary (1998)
Germany does not agree with the use of the term “arm’s length profits” 
in paragraph 2 above.

The United States observes that there may be reasonable ways to add-
ress cases of thin capitalisation other than changing the character of the 
financial instrument from debt to equity and the character of the pay-
ment from interest to a dividend. For instance, in appropriate cases, the 
character of the instrument (as debt) and the character of the payment 
(as interest) may be unchanged, but the taxing State may defer the deduc-
tion for interest paid that otherwise would be allowed in computing the 
borrower’s net income.

Kommentaren till artikel 9 OECD 1996 och 1992:
Paragraph 1
1. This Article deals with associated enterprises (parent and subsidiary 
companies and companies under common control) and its paragraph 1 
provides that. in such cases the taxation authorities of a Contracting State 
may for the purpose of calculating tax liabilities re-write the accounts of 
the enterprises if as a result of the special relations between the enterprises 
the accounts do not show the true taxable profits arising in that State. It 
is evidently appropriate that adjustment should be sanctioned in such 
circumstances, and this paragraph seems to call for very little comment. 
It should perhaps be mentioned that the provisions of this paragraph 
apply only if special conditions have been made or imposed between the 
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two enterprises. No re-writing of the accounts of associated enterprises is 
authorised if the transactions between such enterprises have taken place 
on normal open market commercial terms (on an arm’s length basis).

2. As discussed in the Committee on Fiscal Affairs’ Report on Thin 
Capitalisation, there is an interplay between tax treaties and domestic 
rules on thin capitalisation relevant to the scope of the Article. The Com-
mittee considers that:

a) the Article does not prevent the application of national rules on 
thin capitalization insofar as their effect is to assimilate the profits of the 
borrower to an amount corresponding to the profits which would have 
accrued in an arm’s length situation;

b) the Article is relevant not only in determining whether the rate of 
interest provided for in a loan contract is an arm’s length rate, but also 
whether a prima facie loan can be regarded as a loan or should be regar-
ded as some other kind of payment, in particular a contribution to equity 
capital;

c) the application of rules designed to deal with thin capitalisation 
should normally not have the effect of increasing the taxable profits of 
the relevant domestic enterprise to more than the arm’s length profit, and 
that this principle should be followed in applying existing tax treaties.

3. The Committee has also studied the transfer pricing of goods, 
technology, trade marks and services between associated enterprises and 
the methodologies which may be applied for determining correct prices 
where transfers have been made on other than arm’s length terms. Its 
conclusions, which are set out in the report entitled “Transfer Pricing 
and Multinational Enterprises”, represent internationally agreed princip-
les and provide valid guidelines for the application of the arm’s length 
principle which underlies the Article.

4. The question arises as to whether special procedural rules which 
some countries have adopted for dealing with transactions between rela-
ted parties are consistent with the Convention. For instance, it may be 
asked whether the reversal of the burden of proof or presumptions of any 
kind which are sometimes found in domestic laws are consistent with 
the arm’s length principle. A number of countries interpret the Article 
in such a way that it by no means bars the adjustment of profits under 
national law under conditions that differ from those of the Article and 
that it has the function of raising the arm’s length principle at treaty 
level. Also, almost all Member countries consider that additional infor-
mation requirements which would be more stringent than the normal 
requirements, or even a reversal of the burden of proof, would not consti-
tute discrimination within the meaning of Article 24. However, in some 
cases the application of the national law of same countries may result 
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in adjustments to profits at variance with the principles of the Article. 
Contracting States are enabled by the Article to deal with such situations 
by means of corresponding adjustments (see below) and under mutual 
agreement procedures.

Paragraph 2
5. The re-writing of transactions between associated enterprises in the 
situation envisaged in paragraph 1 may give rise to economic double 
taxation (taxation of the same income in the hands of different persons), 
insofar as an enterprise of State A whose profits are revised upwards will 
be liable to tax on an amount of profit which has already been taxed in 
the hands of its associated enterprise in State B. Paragraph 2 provides that 
in these circumstances, State B shall make all appropriate adjustment so 
as to relieve the double taxation.

6. It should be noted, however, that an adjustment is not automatically 
to be made in State B simply because the profits in State A have been 
increased; the adjustment is due only if State B considers that the figure 
of adjusted profits correctly reflects what the profits would have been if 
the transactions had been at arm’s length. In other words, the paragraph 
may not be invoked and should not be applied where the profits of one 
associated enterprise are increased to a level which exceeds what they 
would have been if they had been correctly computed on an arm’s length 
basis. State B is therefore committed to make an adjustment of the profits 
of the affiliated company only if it considers that the adjustment made in 
State A is justified both in principle and as regards the amount. 

7. The paragraph does not specify the method by which an adjustment 
is to be made. OECD Member countries use different methods to pro-
vide relief in these circumstances and it is therefore left open for Cont-
racting States to agree bilaterally on any specific rules which they wish 
to add to the Article. Some States, for example, would prefer the system 
under which, where the profits of enterprise X in State A are inereased 
to what they would have been on an arm’s length basis, the adjustment 
would be made by re-opening the assessment on the associated enterprise 
Y in State B containing the doubly taxed profits in order to reduce the 
taxable profit by an appropriate amount. Some other States, on the other 
hand, would prefer to provide that, for the purposes of Article 23, the 
doubly taxed profits should be treated in the hands of enterprise Y of 
State B as if they may be taxed in State A; accordingly, the enterprise of 
State B is entitled lo relief in State B, under Article 23, in respect of tax 
paid by its associate enterprise in State A. 

8. It is not the purpose of the paragraph to deal with what might be cal-
led “secondary adjustments”. Suppose that an upward revision of taxable 



335

profits of enterprise X in State A has been made in accordance with the 
principle laid down in Paragraph l and suppose also that an adjustment 
is made to the profits of enterprise Y in State B in accordance with the 
principle laid down in paragraph 2. The position has still not been resto-
red exactly to what it would have been had the transactions taken place 
at arm’s length prices because, as a matter of fact, the money representing 
the profits which are the subject of the adjustment is found in the hands 
of enterprise Y instead of in those of enterprise X. It can be argued that 
if arm’s length pricing had operated and enterprise X had subsequently 
wished to transfer these profits to enterprise Y, it would have done so in 
the form of, for example, a dividend or a royalty (if enterprise Y were the 
parent of enterprise X) or in the form of, for example, a loan (if enter-
prise X were the parent of enterprise Y) and that in those circumstances 
there could have been other tax consequences (e.g. the operation of a 
withholding tax) depending upon the type of income concerned and the 
provisions of the Article dealing with such income. 

9. These secondary adjustments, which would be required to establish 
the situation exactly as if would have been if transactions had been at 
arm’s length, depend on the facts of the individual case. It should be 
noted that nothing in paragraph 2 prevents such secondary adjustments 
from being made where they are permitted under the domestic laws of 
Contracting States. 

10. The paragraph also leaves open the question whether there should 
be a period of time after the expiration of which State B would not be 
obliged to make an appropriate adjustment to the profits of enterprise 
Y following an upward revision of the profits of enterprise X in State A. 
Some States consider that State B’s commitment should be open-ended-
in other words, that however many years State A goes back to revise 
assessments, enterprise Y should in equity be assured of an appropriate 
adjustment in State B. Other States consider that an open-ended com-
mitment of this sort is unreasonable as a matter of practical administra-
tion. In the circumstances, therefore, this problem has not been dealt 
with in the text of the Article; but Contracting States are left free in 
bilateral conventions to include, if they wish, provisions dealing with the 
length of time during which State B is to be under obligation to make an 
appropriate adjustment (see on this point paragraphs 28, 29 and 30 of 
the Commentary on Article 25). 

11. If there is a dispute between the parties concerned over the amount 
and character of the appropriate adjustment, the mutual agreement pro-
cedure provided for under Article 25 should be implemented; the Com-
mentary on that Article contains a number of considerations applicable 
to adjustments of the profits of associated enterprises carried out on the 
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basis of the present Article (following, in particular, adjustment of trans-
fer prices) and to the corresponding adjustments which must then be 
made in pursuance of paragraph 2 thereof (see in particular paragraphs 9, 
10, 22, 23, 29 and 30 of the Commentary on Article 25). 

Observations on the Commentary (1996)
Germany does not agree with the use of the term “arm’s length profits” 
in paragraph 2 above.

The United States observes that there may be reasonable ways to add-
ress cases of thin capitalisation other than changing the character of the 
financial instrument from debt to equity and the character of the pay-
ment from interest to a dividend. For instance, in appropriate cases, the 
character of the instrument (as debt) and the character of the payment 
(as interest) may be unchanged, but the taxing State may defer the deduc-
tion for interest paid that otherwise would be allowed in computing the 
borrower’s net income.

Observations on the Commentary (1992)
In negotiating conventions with other Member countries, Australia and 
New Zealand would wish to be free to propose a provision to the effect 
that, if the information available to the competent authority of a Cont-
racting State is inadequate to determine the profits to be attributed to 
the enterprise, the competent authority may apply to that enterprise for 
that purpose the provisions of the taxation law of that State, subject to 
the qualification that such law will be applied, as far as the informa-
tion available to the competent authority permits, in accordance with the 
principles of this Article.
Australia would wish that, in this Article, there be provision that will 
permit resort to domestic law in relation to the taxation of the profits of 
an insurance enterprise.

Germany does not agree with the use of the term “arm’s length profits” 
in paragraph 2 above.

The United States observes that there may be reasonable ways to add-
ress cases of thin capitalization other than changing the character of the 
financial instrument from debt to equity and the character of the pay-
ment from interest to a dividend. For instance, in appropriate cases, the 
character of the instrument (as debt) and the character of the payment 
(as interest) may be unchanged, but the taxing State may defer the deduc-
tion for interest paid that otherwise would be allowed in computing the 
borrower’s net income.
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Kommentaren till artikel 9 OECD 1977:
Paragraph 1
1. This Article deals with associated enterprises (parent and subsidiary 
companies under common control) and its paragraph 1 provides that in 
such cases the taxation authorities of a Contracting State may for the pur-
pose of calculating tax liabilities rewrite the accounts of the enterprises 
if as a result of the special relations between the enterprises the accounts 
do not show the true taxable profits arising in that State. It is evidently 
appropriate that adjustment should be sanctioned in such circumstan-
ces, and this paragraph seems to call for very little comment. It should 
perhaps be mentioned that the provisions of this paragraph apply only if 
special conditions have been made or imposed between the two enterpri-
ses. No re-writing of the accounts of associated enterprises is authorised 
if the transactions between such enterprises have taken place on normal 
open market commercial terms (on an arm’s length basis).

Paragraph 2
2. The re-writing of transactions between associated enterprises in para-
graph 1 may give rise to economic double taxation (taxation of the same 
income in the hands of different persons) insofar as an enterprise of State 
A whose profits are revised upwards will be liable to tax on an amount of 
profit which has already been taxed in the hands of its associated enter-
prise in State B. Paragraph 2 provides that in these circumstances, State B 
shall make an appropriate adjustment so as to relieve the double taxation.

3. It should be noted, however, that an adjustment is not automatically 
to be made in State B simply because the profits in State A have been 
increased, the adjustment is due only if State B considers that the figure 
of adjusted profits correctly reflects what the profits would have been if 
the transactions had been at arm’s length. In other words, the paragraph 
does not seek to avoid double charge to tax which arises where the profits 
of one associated enterprise are increased to a level which exceeds what 
they would have been if they had been correctly computed on an arm’s 
length basis. State B is therefore committed to make an adjustment of the 
profits of the affiliated company only if it considers that the adjustment 
made in State A is justified both in principle and as regards the amount.

4. The paragraph does not specify the method by which an adjustment 
is to be made. OECD Member countries use different methods to pro-
vide relief in these circumstances and it is therefore left open for Cont-
racting States to agree bilaterally on any specific rules which they wish 
to add to the Article. Some States, for example, would prefer the system 
under which, where the profits of enterprise X in State A are increased 
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to what they would have been on an arm’s length basis, the adjustment 
would be made by re-opening the assessment on the associated enterprise 
Y in State B containing the doubly taxed profits in order to reduce the 
taxable profit by an appropriate amount. Some other States, on the other 
hand, would prefer to provide that, for the purposes of Article 23, the 
double taxed profits should be treated in the hands of enterprise Y of 
State B as if they may be taxed in State A; accordingly, the enterprise of 
State B is entitled to relief in State B, under Article 23, in respect of tax 
paid by its associate enterprise in State A.

5. It is not the purpose of the paragraph to deal with what might be cal-
led “secondary adjustments”. Suppose that an upward revision of taxable 
profits of enterprise X in State A has been made in accordance with the 
principle laid down in paragraph 1: and suppose also that an adjustment 
is made to the profits of enterprise Y in State B in accordance with the 
principle laid down in paragraph 2. The position has still not been resto-
red exactly to what it would have been had the transactions taken place 
at arm’s length prices because, as a matter of fact, the money representing 
the profits which are the subject of the adjustment is found in hands of 
enterprise Y instead of those of enterprise X. It can be argued that if arm’s 
length pricing had operated and enterprise X had subsequently wished to 
transfer these profits to enterprise Y, it would have done so in the form 
of, for example, a dividend or a royalty (if enterprise Y were the parent of 
enterprise X) or in the form of, for example, a loan (if enterprise X were 
the parent of enterprise Y); and that in those circumstances there could 
have been other tax consequences (e.g. the operation of a withholding 
tax) depending upon the type of income concerned and the provisions of 
the Article dealing with such income.

6. These secondary adjustments, which would be required to establish 
the situation exactly as it would have been if transactions had been at 
arm’s length, depend on the facts of the individual case. It should be 
noted that nothing in paragraph 2 prevents such secondary adjustments 
from being made where they are permitted under the domestic laws of 
Contracting States.

7. The paragraph also leaves open the question whether there should 
be a period of time after the expiration of which State B would not be 
obliged to make an appropriate adjustment to the profits of enterprise 
Y following an upward revision of the profits of enterprise X in State A. 
Some States consider that State B’s commitment should be open-ended 
– in other words, that however many years State A goes back to revise 
assessments, enterprise Y should in equity be assured of an appropriate 
adjustment in State B. Other States consider that an open-ended com-
mitment of this sort is unreasonable as a matter of practical administra-
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tion. In the circumstances, therefore, this problem has not been dealt 
with in the text of the Article; but Contracting States are left free in 
bilateral conventions to include, if they wish, provisions dealing with the 
length of time during which State B is to be under obligation to make an 
appropriate adjustment.

8. If there is a dispute between the interested parties over the character 
and amount of the appropriate adjustment, the matter will be dealt with 
in the same way as any other question of fact; if necessary the competent 
authorities may consult each other.

Observations on the Commentary (1977)
In negotiating conventions with other Member countries, Australia and 
New Zealand would wish to be free to propose a provision to the effect 
that, if the information available to the competent authority of a Cont-
racting State is inadequate to determine the profits to be attributed to 
an enterprise, the competent authority may apply to that enterprise for 
that purpose the provisions of the taxation law of that State, subject to 
the qualification that such law will be applied, as far as the informa-
tion available to the competent authority permits, in accordance with the 
principles of this Article.

Australia would wish that, in this Article, there be provision that will 
permit resort to domestic law in relation to the taxation of the profits of 
an insurance enterprise.

Kommentaren till artikel 9 OECD 1963:
This Article deals with associated enterprises (parent and subsidiary com-
panies and companies under common control) and provides that in such 
cases the taxation authorities of a Contracting State may for the purpose 
of calculating tax liabilities re-write the accounts of the enterprises if as 
a result of the special relations between the enterprises the accounts do 
not show the true taxable profits arising in that country. It is evidently 
appropriate that rectification should be sanctioned in such circumstan-
ces, and the Article seems to call for very little comment. It should per-
haps be mentioned that the provisions of the Article apply only if special 
conditions have been made or imposed between the two enterprises. No 
re-writing of the accounts of associated enterprises is authorised if the 
transactions between such enterprises have taken place on normal open 
market commercial terms.
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Bilaga 11
Armlängdsprincipen i Svenska skatteavtal
Nedan följer en genomgång av armlängdsprincipen i svenska skatteav-
tal. Dessa är hämtade från IBFD Tax Research Plattform då engelska 
översättningar förenklar jämförelsen med artikel 9 i OECDs modellavtal 
(jämför bilaga 8).

Sweden – Albania (1998):
Art. 9:
1. Where:
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would have accrued to one of the enterprises, but, by reason 
of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits 
of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustments, due regard shall be had to the other pro-
visions of this Convention and the competent authorities of the Contrac-
ting States shall if necessary consult each other.
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Sweden – Argentina (1995):
Art. 9:
1. Where:
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same person participates directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
has been charged to tax in that other State and the profits so included are 
profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned 
State if the conditions made between the two enterprises had been those 
which would have been made between independent enterprises, then 
that other State shall make an appropriate adjustment to the amount 
of the tax charged therein on those profits. In determining such adjust-
ment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention 
and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary 
consult each other.

3. The provision of paragraph 2 shall not apply in the case of fraud, 
wilful default or neglect.

Sweden – Armenia (2016) (har ännu ej trätt i kraft)
Art. 9:
1. Where
a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,
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and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits, 
where that other State considers the adjustment justified. In determi-
ning such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of 
this Convention and the competent authorities of the Contracting States 
shall if necessary consult each other.

Sweden – Australia (1981):
Art. 9:
1. Where:
(a) an enterprise of one of the Contracting States participates directly or 

indirectly in the management, control or capital of an enterprise of 
the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of one of the Contracting 
States and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions operate between the two enterprises in their 
commercial or financial relations which differ from those which might 
be expected to operate between independent enterprises dealing wholly 
independently with one another, then any profits which, but for those 
conditions, might have been expected to accrue to one of the enterprises, 
but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included 
in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. If the information available to the taxation authority of a Contrac-
ting State is inadequate to determine the profits to be attributed to an 
enterprise, nothing in this Article shall affect the application of any law 
of that State relating to the determination of the tax liability of a person, 
provided that that law shall be applied, so far as the information available 
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to the taxation authority permits, in accordance with the principles of 
this Article.

3. Where profits on which an enterprise of one of the Contracting 
States has been charged to tax in that State are also included, by virtue 
of paragraph 1 or 2, in the profits of an enterprise of the other Contrac-
ting State and taxed accordingly, and the profits so included are profits 
which might have been expected to have accrued to that enterprise of 
the other State if the conditions operative between the enterprises had 
been those which might have been expected to have operated between 
independent enterprises dealing wholly independently with one another, 
then the first-mentioned State shall make an appropriate adjustment to 
the amount of tax charged on those profits in the first-mentioned State. 
In determining such an adjustment, due regard shall be had to the other 
provisions of this Agreement, and for this purpose the competent autho-
rities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Sweden – Austria (1959) (unofficial translation)  
(senaste lydelsen 2009):
Art. 6:
1. Where an enterprise of one of the States, by virtue of its participation 
in the management or financial structure of an enterprise of the other 
State, arranges with or imposes upon that enterprise economic or finan-
cial conditions differing from those which would be arranged with an 
independent enterprise, any income which would normally have accrued 
to one of the two enterprises but which by reason of those conditions 
has not so accrued may be included in the income of that enterprise and 
taxed accordingly.

2. The provisions of paragraph 1 shall apply as appropriate to the rela-
tionship between two enterprises in whose management or assets the 
same persons participate directly or indirectly.

Sweden – Azerbaijan (2016) (har ännu ej trätt i kraft):
Art. 9:
1. Where:
a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or
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b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, due regard shall be had to the other provi-
sions of this Convention and the competent authorities of the Contrac-
ting States shall if necessary consult each other.

Sweden – Bangladesh (1982):
Art. 10:
1. Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises, in their commercial or financial relations, which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
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and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, due regard shall be had to the other provi-
sions of this Convention and the competent authorities of the Contrac-
ting States shall if necessary consult each other.

Sweden – Barbados (1991) (enligt avtalets senaste lydelse 2011):
Art. 9:
1. Where:
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State; or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of 
that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State, 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, due regard shall be had to the other provi-
sions of this Convention and the competent authorities of the Contrac-
ting States shall if necessary consult each other.
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Sweden – Belarus (1994):
Art. 9:
1. Where:
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, due regard shall be had to the other provi-
sions of this Convention and the competent authorities of the Contrac-
ting States shall if necessary consult each other.

Sweden – Belgium (1991) (unofficial translation):
Art. 9:
Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
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those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Sweden – Bermuda (2009):
Ingen armlängdsprincip-artikel i avtalet.

Sweden – Bolivia (1994):
Art. 9:
1. Where:
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made be-
tween independent enterprises, then that other State, if it agrees with the 
inclusion, shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax 
charged therein on those profits. In determining such adjustment, due 
regard shall be had to the other provisions of this Convention and the 
competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult 
each other.
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Sweden – Bosnia & Herzegovina (1980):
Art. 9:
Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Sweden – Botswana (1992) (enligt avtalets lydelse vid  
senaste ändringen 2013):
Art. 9:
1. Where:
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
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independent enterprises, then that other State an appropriate adjustment 
to the amount of the tax charged therein on those profits. In determi-
ning such adjustment due regard shall be had to the other provisions of 
this Convention and the competent authorities of the Contracting States 
shall if necessary consult each other.

Sweden – Brazil (1975):
Art. 9:
Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Sweden – British Virgin Islands (2009):
Ingen armlängdsprincip-artikel i avtalet.

Sweden – Bulgaria (1988)
Ingen armlängdsprincip-artikel i avtalet.

Sweden – Canada (1996):
Art. 9:
1. Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,
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and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
income which would, but for those conditions, have accrued to one of 
the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, 
may be included in the income of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the income of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – income on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the income so included is income which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of tax charged therein on that income. In 
determining such adjustment, due regard shall be had to the other pro-
visions of this Convention and the competent authorities of the Cont-
racting States shall if necessary consult each other. The provisions of this 
paragraph shall not apply after the expiry of the time limits provided in 
the national laws of the State requested to make the adjustment.

Sweden – Cayman islands (2009):
Ingen armlängdsprincip-artikel i avtalet.

Sweden – Chile (2004):
Art. 9:
1. Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, has not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.



351

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State, shall, if it agrees, make an 
appropriate adjustment to the amount of tax charged therein on those 
profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the 
other provisions of this Convention and the competent authorities of the 
Contracting States shall if necessary consult each other.

Sweden – China (1986) (enligt avtalets lydelse vid  
senaste ändringen 1999)
Art. 9:
1. Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that Contracting State – and taxes accordingly – profits on which an 
enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that 
other Contracting State, and the profits so included are profits which 
would have accrued to the enterprise of the first-mentioned Contrac-
ting State if the conditions made between the two enterprises had been 
those which would have been made between independent enterprises, 
then that other Contracting State shall make an appropriate adjustment 
to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining 
such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this 
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Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall 
if necessary consult each other.

Sweden – Croatia (1980):
Art. 9:
Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Sweden – Cyprus (1988):
Art. 9:
1. Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly of indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
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enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, due regard shall be had to the other provi-
sions of this Convention and the competent authorities of the Contrac-
ting States shall if necessary consult each other.

Sweden – Czech republic (1979):
Art. 9:
Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Sweden – Egypt (1994):
Art. 9:
1. Where:
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
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enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment due regard shall be had to the other provi-
sions of this Convention and the competent authorities of the Contrac-
ting States shall if necessary consult each other.

Sweden – Estonia (1993):
Art. 9:
1. Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are by the first-mentioned State claimed to be 
profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned 
State if the conditions made between the two enterprises had been those 
which would have been made between independent enterprises, then 
that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of 
tax charged therein on those profits, where that other State considers the 
adjustment justified. In determining such adjustment, due regard shall 
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be had to the other provisions of this Convention and the competent 
authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Sweden – France (1990) (unofficial translation):
Art. 9:
1. Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, due regard shall be had to the other provi-
sions of this Convention and the competent authorities of the Contrac-
ting States shall if necessary consult each other.

Sweden – Gambia (1993):
Art. 9:
1. Where:
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,
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and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, due regard shall be had to the other provi-
sions of this Convention and the competent authorities of the Contrac-
ting States shall if necessary consult each other.

Sweden – Georgia (2013):
Art. 9:
1. Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of 
that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
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adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, due regard shall be had to the other provi-
sions of this Convention and the competent authorities of the Contrac-
ting States shall if necessary consult each other.

Sweden – Germany (1992):
Art. 9:
1. Where:
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits, 
insofar as it is necessary for the avoidance of double taxation of those 
profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the 
other provisions of this Convention, and the competent authorities of 
the Contracting States shall if necessary consult each other.

Sweden – Greece (1961):
Art. V:
Where
(a) an enterprise of one of the Contracting States participates directly or 

indirectly in the management, control or capital of an enterprise of 
the other Contracting State, or
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(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of one of the Contracting 
States and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Sweden – Guernsey (2008):
Ingen armlängdsprincip-artikel.

Sweden – Hungary (1981):
Art. 9:
1. Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, due regard shall be had to the other provi-
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sions of this Convention and the competent authorities of the Contrac-
ting States shall if necessary consult each other.

Sweden – India (1997) (enligt avtalets lydelse vid  
senaste ändringen 2013):
Art. 9:
Where:
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State; or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State;

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Any case resulting in double taxation from the application of this 
Article may be resolved under the mutual agreement procedure.

Sweden – Indonesia (1989):
Art. 9:
1. Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
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2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, due regard shall be had to the other provi-
sions of this Convention and the competent authorities of the Contrac-
ting States shall if necessary consult each other.

Sweden – Ireland (1986) (enligt avtalets lydelse vid  
senaste ändringen 1993):
Art. 10:
1. Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, due regard shall be had to the other provi-
sions of this Convention and the competent authorities of the Contrac-
ting States shall if necessary consult each other.
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Sweden – Isle of man (2007):
Ingen armlängdsprincip-artikel i avtalet.

Sweden – Israel (1959):
Artikel IV:
Where an enterprise of one of the Contracting Governments, by reason 
of its participation in the management, control or capital of an enterprise 
of the other Contracting Government, makes with or imposes on the lat-
ter, in their commercial or financial relations, conditions different from 
those which would be made with an independent enterprise, any profits 
which would, but for these conditions, have accrued to one of the enter-
prises but, by reason of these conditions, have not so accrued, may be 
included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Sweden – Italy (1980) (unofficial translation):
Art. 9:
Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Sweden – Jamaica (1985) (enligt avtalets lydelse vid  
senaste ändringen 2012):
Art. 9:
1. Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or
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(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a redetermination has been made by a Contracting State to 
the income of an enterprise in accordance with paragraph 1, then the 
other Contracting State shall, if it agrees with such redetermination and 
if necessary to prevent double taxation, make a corresponding adjust-
ment to the income of the enterprise of that other Contracting State. In 
the event the other Contracting State disagrees with such redetermina-
tion, the two Contracting States shall endeavour to reach agreement in 
accordance with Article 25.

Sweden – Japan (1983) (enligt avtalets lydelse vid  
senaste ändringen 2013):
Art. 9:
1. Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes, in accordance with the provi-
sions of paragraph 1, in the profits of an enterprise of that Contracting 
State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other 
Contracting State has been charged to tax in that other Contracting State 
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and where the competent authorities of the Contracting States agree, 
upon consultation, that all or part of the profits so included are profits 
which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned Cont-
racting State if the conditions made between the two enterprises had 
been those which would have been made between independent enterpri-
ses, then that other Contracting State shall make an appropriate adjust-
ment to the amount of the tax charged therein on those agreed profits. 
In determining such adjustment, due regard shall be had to the other 
provisions of this Convention.

Sweden – Jersey (2008):
Ingen armlängdsprincip-artikel i avtalet.

Sweden – Kazakhstan (1997):
Art. 9:
1. Where:
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, due regard shall be had to the other provi-
sions of this Convention and the competent authorities of the Contrac-
ting States shall if necessary consult each other.
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Sweden – Kenya (1973):
Artikel VI:
Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of any enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but by reason of those conditions have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Sweden – Republic of Korea (1981):
Art. 9:
Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
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Sweden – Latvia (1993):
Art. 9:
1. Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are by the first-mentioned State claimed to be 
profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned 
State if the conditions made between the two enterprises had been those 
which would have been made between independent enterprises, then 
that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of 
tax charged therein on those profits, where that other State considers the 
adjustment justified. In determining such adjustment, due regard shall 
be had to the other provisions of this Convention and the competent 
authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Sweden – Lithuania (1993):
Art. 9:
1. Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,
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and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are by the first-mentioned State claimed to be 
profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned 
State if the conditions made between the two enterprises had been those 
which would have been made between independent enterprises, then 
that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of 
tax charged therein on those profits, where that other State considers the 
adjustment justified. In determining such adjustment, due regard shall 
be had to the other provisions of this Convention and the competent 
authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Sweden – Luxembourg (1996) (unofficial translation)  
(enligt avtalets lydelse vid senaste ändringen 2010):
Art. 9:
1. Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
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enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, due regard shall be had to the other provi-
sions of this Convention and the competent authorities of the Contrac-
ting States shall if necessary consult each other.

Sweden – Macedonia (1998):
Art. 9:
1. Where:
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits 
where that other State considers the adjustment justified. In determining 
such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this 
Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall 
if necessary consult each other.
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Sweden – Malaysia (2002):
Art. 9:
1. Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits 
where that other State considers the adjustment justified. In determining 
such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this 
Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall 
if necessary consult each other.

Sweden – Malta (1995):
Art. 9:
1. Where:
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,
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and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, due regard shall be had to the other provi-
sions of this Convention and the competent authorities of the Contrac-
ting States shall if necessary consult each other.

Sweden – Mauritius (2011):
Art. 9:
1. Where:
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
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adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, due regard shall be had to the other provi-
sions of this Convention and the competent authorities of the Contrac-
ting States shall if necessary consult each other.

Sweden – Mexico (1992):
Art. 9:
1. Where:
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State, and in either case con-
ditions are made or imposed between the two enterprises in their 
commercial or financial relations which differ from those which 
would be made between independent enterprises, then any profits 
which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, 
may be included in the profits of that enterprise and taxed accor-
dingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of 
that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made be-
tween independent enterprises, then that other State, if it agrees with the 
inclusion, shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax 
charged therein on those profits. In determining such adjustment, due 
regard shall be had to the other provisions of this Convention and the 
competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult 
each other.

3. The provisions of paragraph 2 shall not apply in case of fraud, wilful 
default or gross negligence.
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Sweden – Namibia (1993):
Art. 9:
1. Where:
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, due regard shall be had to the other provi-
sions of this Convention and the competent authorities of the Contrac-
ting States shall if necessary consult each other.

Sweden – Netherlands (1991):
Art. 9:
1. Where:
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
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those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of 
the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, 
may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly. 
It is understood, however, that the fact that associated enterprises have 
concluded arrangements, such as costsharing arrangements or general 
services agreements, for or based on the allocation of executive, general 
administrative, technical and commercial expenses, research and deve-
lopment expenses and other similar expenses, is not in itself a condition 
as meant in the preceding sentence.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, due regard shall be had to the other provi-
sions of this Convention and the competent authorities of the Contrac-
ting States shall if necessary consult each other.

Nordic tax treaty (1996) (unoffical translation)  
(enligt avtalets lydelse vid senaste ändringen 2008):
Art. 9:
1. Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of another 
Contracting State; or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of another Contracting State,

the following shall apply.
Where conditions are made or imposed between the two enterprises 

in their commercial or financial relations which differ from those which 
would be made between independent enterprises, then any profits which 
would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, 
but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included 
in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
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2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
another Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits if 
that other State considers that the adjustment is justified both in prin-
ciple and as regards the amount. In determining such adjustment, due 
regard shall be had to the other provisions of this Convention and the 
competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult 
each other.

Sweden – New Zeeland (1979):
Art. 6:
1. Where:
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and, in either case, conditions are operative between the two enterprises, 
in their commercial or financial relations, which differ from those which 
might be expected to operate between independent enterprises dealing at 
arm’s length, then any profits which, but for those conditions, might have 
been expected to accrue to one of the enterprises but, by reason of those 
conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that 
enterprise and taxed accordingly.

2. If the information available to the taxation authorities concerned is 
inadequate to determine, for the purpose of paragraph 1 of this Article, 
the profits which might have been expected to accrue to an enterprise, 
nothing in that paragraph shall affect the application of the law of either 
Contracting State in relation to the liability of that enterprise to pay tax 
on an amount determined by the exercise of a discretion or the making of 
an estimate by the taxation authorities of that Contracting State; provi-
ded that such discretion shall be exercised or such estimate shall be made, 
so far as the information available to the taxation authorities permits, in 
accordance with the principle stated in that paragraph.



374

Sweden – Nigeria (2004):
Art. 9:
1. Where:
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State; or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. 
In determining such adjustment, due regard shall be had to the other 
provisions of this Agreement and the competent authorities of the Cont-
racting States shall if necessary consult each other.

Sweden – Pakistan (1985):
Art. 9:
1. Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State, and in either case con-
ditions are made or imposed between the two enterprises in their 
commercial or financial relations which differ from those which 
would be made between independent enterprises, then any profits 
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which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, 
may be included in the profits of that enterprise and taxed accor-
dingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of 
that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, due regard shall be had to the other provi-
sions of this Convention and the competent authorities of the Contrac-
ting States shall if necessary consult each other.

Sweden – Philippines (1998):
Art. 9:
1. Where:
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
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determining such adjustment, due regard shall be had to the other provi-
sions of this Convention and the competent authorities of the Contrac-
ting States shall if necessary consult each other.

Sweden – Poland (2004):
Art. 9:
1. Where:
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits, if 
it considers this adjustment to be justified. In determining such adjust-
ment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention 
and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary 
consult each other.

Sweden – Portugal (2002):
Art. 9:
1. Where:
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State; or
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(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits 
where that other State considers the adjustment justified. In determi-
ning such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of 
this Convention and the competent authorities of the Contracting States 
shall if necessary consult each other.

Sweden – Romania (1976):
Art. 9:
Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
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Sweden – Russia (1993):
Art. 9:
1. Where:
(a) a person which is a resident of a Contracting State participates 

directly or indirectly in the management, control or capital of a per-
son which is a resident of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of a person which is a resident of a Contrac-
ting State and any other person,

and in either case conditions are made or imposed between the two per-
sons in their commercial or financial relations which differ from those 
which would be made between independent persons, then any income 
which would, but for those conditions, have accrued to one of the per-
sons, but, by reason of those conditions, has not so accrued, may be 
included in the income of that person and taxed accordingly.

2. Where, in accordance with the provisions of paragraph 1, income 
which has been included by a Contracting State in the income of a per-
son is also included by the other Contracting State in the income of 
another person, then the first State shall make a correlative adjustment to 
the amount of tax charged to the first person on such income. In deter-
mining this adjustment, due regard shall be paid to the other provisions 
of this Convention, and the competent authorities of the Contracting 
States shall consult each other as necessary.

Sweden – Saudi Arabia (2015) (ännu ej trätt i kraft):
Art. 9:
1. Where
a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
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enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, due regard shall be had to the other provi-
sions of this Convention and the competent authorities of the Contrac-
ting States shall if necessary consult each other.

Sweden – Serbia & Montenegro (1980):
Art. 9:
Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Sweden – Singapore (1968):
Artikel VI:
1. Where
(a) an enterprise of one of the Contracting States participates directly or 

indirectly in the management, control or capital of an enterprise of 
the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of one of the Contracting 
States and an enterprise of the other Contracting State,
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and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations, which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would but for those conditions have accrued to one of the 
enterprises, but by reason of those conditions have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, due regard shall be had to the other provi-
sions of this Convention and the competent authorities of the Contrac-
ting States shall if necessary consult each other.

Sweden – Slovakia (1979):
Art. 9:
Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
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Sweden – Slovenia (1980):
Art. 9:
Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Sweden – South Africa (1995) (enligt avtalets lydelse vid  
senaste ändringen 2010):
Art. 9:
1. Where:
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State; or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
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independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, due regard shall be had to the other provi-
sions of this Convention and the competent authorities of the Contrac-
ting States shall if necessary consult each other.

Sweden – Spain (1976):
Art. IX:
1. Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State, and in either case con-
ditions are made or imposed between the two enterprises in their 
commercial or financial relations which differ from those which 
would be made between independent enterprises, then any profits 
which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, 
may be included in the profits of that enterprise and taxed accor-
dingly.

2. Where profits on which an enterprise of a Contracting State has been 
charged to tax in that State are also included in the profits of an enter-
prise of the other Contracting State and taxed accordingly, and the profits 
so included are profits which would have accrued to that enterprise of 
the other State if the conditions made between the enterprises had been 
those which would have been made between independent enterprises, 
then the first-mentioned State shall make an appropriate adjustment to 
the amount of tax charged on those profits in the first-mentioned State. 
In determining such an adjustment due regard shall be had to the other 
provisions of this Convention in relation to the nature of the income, 
and for this purpose the competent authorities of the Contracting States 
shall if necessary consult each other.
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Sweden – Sri Lanka (1983):
Art. 9:
1. Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, due regard shall be had to the other provi-
sions of this Convention and the competent authorities of the Contrac-
ting States shall if necessary consult each other.

Sweden – Switzerland (1965) (enligt avtalets lydelse vid  
senaste ändringen 2011):
Art. 9:
1. Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,
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and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, due regard shall be had to the other provi-
sions of this Convention and the competent authorities of the Contrac-
ting States shall if necessary consult each other.

Sweden – Taiwan (2001):
Art. 9:
1. Where:
(a) an enterprise of a territory participates directly or indirectly in the 

management, control or capital of an enterprise of the other terri-
tory, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a territory and an enter-
prise of the other territory,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a territory includes in the profits of an enterprise of that 
territory – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the 
other territory has been charged to tax in that other territory and the 
profits so included are profits which would have accrued to the enterprise 
of the first-mentioned territory if the conditions made between the two 
enterprises had been those which would have been made between inde-
pendent enterprises, then that other territory shall make an appropriate 
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adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, due regard shall be had to the other provi-
sions of this Agreement and the competent authorities of the territories 
shall if necessary consult each other.

Sweden – Tanzania (1976):
Art. 9:
Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Sweden – Thailand (1988):
Art. 9:
1. Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
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the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall, subject to the time 
limits provided for in the domestic laws of that other State, make an app-
ropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those 
profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the 
other provisions of this Convention and the competent authorities of the 
Contracting States shall, if necessary, consult each other.

Sweden – Trinidad & Tobago (1984):
Art. 9:
1. Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of the other Contracting 
State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the condition made between the 
two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, due regard shall be had to the other provi-
sions of this Convention and the competent authorities of the Contrac-
ting States shall if necessary consult each other.
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Sweden – Tunisia (1981) (unofficial translation):
Art. 9:
1. Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are accepted or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where profits on which an enterprise of a Contracting State has been 
charged to tax in that State are also included in the profits of an enterprise 
of the other Contracting State and taxed accordingly, and the profits so 
included are profits which would have accrued to that enterprise of the 
other State if the conditions made between the two enterprises had been 
those which would have been made between independent enterprises, 
then the first-mentioned State shall make an appropriate adjustment to 
the amount of the tax charged therein on those profits. In determining 
such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this 
Convention with regard to the type of income.

Sweden – Turkey (1988):
Art. 9:
1. Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
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profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are by the first-mentioned State claimed to be 
profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned 
State if the conditions made between the two enterprises had been those 
which would have been made between independent enterprises, then 
that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of 
the tax charged therein on those profits, where that other State considers 
the adjustment justified. In determining such adjustments, due regard 
shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent 
authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Sweden – Turkmenistan (1981) (unofficial translation):
Ingen armlängdsprincip-artikel i avtalet.

Sweden – Ukraine (1995):
Art. 9:
1. Where:
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
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the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, due regard shall be had to the other provi-
sions of this Convention and the competent authorities of the Contrac-
ting States shall if necessary consult each other.

Sweden – UK (2015):
1. Where
a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, due regard shall be had to the other provi-
sions of this Convention and the competent authorities of the Contrac-
ting States shall if necessary consult each other.
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Sweden – USA (1994) (enligt avtalets lydelse vid  
senaste ändringen 2005):
Art. 9:
1. Where:
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control, or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but by reason of those conditions have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State, and taxes accordingly, profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State, 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, due regard shall be paid to the other pro-
visions of this Convention and the competent authorities of the Contrac-
ting States shall if necessary consult each other.

3. The provisions of paragraph 1 shall not limit any provisions of the 
law of either Contracting State which permit the distribution, appor-
tionment, or allocation of income, deductions, credits, or allowances be-
tween persons, whether or not residents of a Contracting State, owned 
or controlled directly or indirectly by the same interests when necessary 
in order to prevent evasion of taxes or clearly to reflect the income of any 
of such persons.
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Sweden – Venezuela (1993) (unofficial translation):
Art. 9:
1. Where:
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, due regard shall be had to the other provi-
sions of this Convention and the competent authorities of the Contrac-
ting States shall if necessary consult each other.

Sweden – Vietnam (1994):
Art. 9:
1. Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
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those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Nothing in this Article shall affect the application of any law of a 
Contracting State relating to the determination of the tax liability of a 
person, including determinations in cases where the information availa-
ble to the competent authority of that State is inadequate to determine 
the income to be attributed to an enterprise, provided that law shall be 
applied, so far as it is practicable to do so, consistently with the principles 
of this Article.

Sweden – Zambia (1974):
Art. IX:
Where
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Sweden – Zimbabwe (1989):
Art. 9:
1. Where:
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enterprise of the other 
Contracting State;

(b) the same persons participate directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of a Contracting State and 
an enterprise of the other Contracting State;
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and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ from 
those which would be made between independent enterprises, then any 
profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the 
enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may 
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise 
of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of 
the other Contracting State has been charged to tax in that other State 
and the profits so included are profits which would have accrued to the 
enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have been made between 
independent enterprises, then that other State shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, due regard shall be had to the other provi-
sions of this Convention and the competent authorities of the Contrac-
ting States shall if necessary consult each other.
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