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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Internationella skatteregler är mycket omtalade för stunden. Efter finanskrisen 

2008 uppenbarades det hur företag undviker att betala skatt genom olika strategier 

för skatteplanering vissa lagliga, andra olagliga.1 Den globaliserade ekonomin som 

är i högsta grad integrerad sätter press på länders skattesystem.2 Skattesystem som 

inte är integrerade och som inte har följt med i den ekonomiska utvecklingen. Det 

kan milt sägas att råder en diskrepans mellan det ekonomiska systemet och det 

system för hur skattelagstiftning är utformad.  

För att möta dessa problem och för att bättre anpassa länders skattesystem efter 

den ekonomiska situation som råder idag startade Organisationen för ekonomiskt 

samarbete och utveckling (OECD) på uppdrag av Group of Twenty Finance Mi-

nisters and Central bank Governors (G20) Action Plan on Base Erosion and Profit 

Shifting3 (BEPS-projektet). Syftet med projektet är att motverka att skattebaser 

urholkas och att vinster flyttas genom avancerad skatteplanering. En åtgärdsplan 

har tagits fram innehållandes 15 åtgärder för att förändra nuvarande internationella 

skatteregler. En av åtgärderna, åtgärd sju4, innehåller förslag på hur definitionen 

av fast driftställe ska ändras.5  

Ett fast driftställe är ett företags skatterättsliga anknytning till ett land det är 

verksamt i men som det inte har hemvist i.6 För att definitionen bättre ska överens-

stämma med var det värdeskapande arbetet har skett föreslås vissa ändringar i åt-

gärdsplan sju.7 I åtgärdsplan 7 lämnar OECD förslag på hur enskilda stater ska 

ändra på definitionen av fast driftställe.  

                                                           
1 OECD (2015), BEPS Project Explanatory Statement: 2015 Final Reports, OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting Project (BEPS Project Explanatory Statement, 2015), s. 4, Andersson, K., Vad är BEPS och 
vad innebär det för Sverige, Skattenytt (SN) 2016 s 632. 
2 Singh, M., Taxing E-commerce on the basis of permanent establishment – a critical evaluation, Intertax 
2014 volume 42 issue 5.  
3 På svenska: Åtgärdsplan för urholkning av skattebaser och förflyttning av vinster. 
4 Preventing the artificial avoidance of permanent establishment status, Action 7 – 2015 final report, 
(Action 7 – 2015 Final report). 
5 BEPS Project Explanatory Statement, 2015, s. 4-5. 
6 Agrell, J., Attorps, K., Fast driftställe/etableringsställe – en översikt, SvSkt 2016:2. 
7 Action 7 – 2015 Final report, s. 13 f. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att beskriva de ändringar som presenteras av 

OECD gällande art. 5(5) i modellavtalet och hur de påverkar svensk intern rätt. 

Utifrån den beskrivningen kommer jag att diskutera om och hur Sverige ska an-

passa den interna lagstiftningen och vad som händer om vi inte gör det. För att 

förstå omfattningen av ändringarna kommer jag att beskriva innebörden av art. 

5(5) i sin nuvarande lydelse. Genom att jämföra de föreslagna ändringarna i åtgärd 

sju med gällande rätt ska jag visa vilka ändringar Sverige behöver genomföra. De 

föreslagna ändringarna kommer även att till viss del diskuteras ur ett de lege fe-

renda perspektiv. 

Jag kommer även att kort diskutera det multilaterala skatteavtal som förbereds 

av OECD. Syftet är inte att beskriva själva avtalet utan att presentera den möjlighet 

Sverige har att implementera de föreslagna ändringarna. De presenterade ändring-

arna i modellavtalet kräver tolkning varför jag också kommer redogöra för hur 

skatteavtal ska tolkas. I den redogörelsen kommer jag att utreda vilket rättskälle-

värde kommentaren till modellavtalet har.  

  

1.3 Metod 

I min uppsats kommer jag att använda mig av den rättsdogmatiska metoden. Det 

innebär att jag kommer att använda mig av rättskällorna lag och förarbeten, preju-

dikat och doktrin. Rättskällorna kommer att användas för att komma fram till gäl-

lande rätt.8 

 Syftet med uppsatsen avser ändringar i OECD:s modellavtal. Rättskällevärdet 

av modellavtalet och dess kommentar finns det delade meningar kring.9 Modell-

avtalet är inte ett bindande avtal och kommentaren är närmast att likna vid soft law 

eller allmänna råd. Kommentaren kan beaktas vid rättstillämpning och bör därför 

omfattas av den rättsdogmatiska metoden. Modellavtalet och dess kommentar har 

                                                           
8 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2015, s. 43. 
9 Se bl.a. Bjuvberg, J., Rättskällevärdet av OECD:s modellavtal – synen på förhållandet mellan modellav-

talet och Wienkonventionen i litteraturen, SvSkT 2015:2. 
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en viktig roll vid tolkning och tillämpning av skatteavtal. Länders skatteavtal är 

ofta baserade på modellavtalet i sin helhet. Det är därför av vikt hur det nya mo-

dellavtalet ska se ut och hur det ska tolkas enligt kommentaren. Mycket av min 

uppsats kommer därför att baseras på åtgärdsplan 7 i vilken en ny kommentar pre-

senteras samt den tidigare kommentaren till modellavtalet. Nedan kommer jag att 

beskriva kommentarens ställning i rättskällorna. 

Det material som jag kommer att använda är framför allt åtgärdsplan 7 från 

OECD som behandlar ändringarna i definitionen av fast driftställe. Den rapporten 

är central i min uppsats. De centrala bestämmelserna i uppsatsen är art. 5(5) i mo-

dellavtalet och 2:29 st. 3 § IL. Det slutliga förslaget till ändringar blev klart i de-

cember 2015.10 Doktrinen på området om hur de nya bestämmelserna ska tolkas är 

begränsad. Jag kommer därför framför allt att använda mig av juridiska artiklar i 

min redogörelse av ändringarna. Det förslag till kommentar till modellavtalet som 

presenterats av OECD kommer vara grunden för tolkningen. I beskrivningen av 

gällande rätt kommer jag att använda den befintliga kommentaren till modellavta-

let samt doktrin. Utländska rättsfall samt svensk praxis kommer också att användas 

i denna del.  

 

1.3.1 Kommentaren till modellavtalet 

Till artiklarna i modellavtalet följer en kommentar som förklarar hur avtalet ska 

tolkas och tillämpas. Kommentaren ändras och uppdateras regelbundet för att vara 

till hjälp vid tolkning.11 Syftet med kommentaren är att säkerställa att precis som 

reglerna för dubbelbeskattning är konforma ska också tolkningen av reglerna vara 

det. Kommentaren är inte en del av avtalet och är inte bindande till skillnad mot 

det avtal som ingås. Den är ändå av stor vikt som praktisk hjälp för både skatte-

myndigheter och skattebetalare i deras arbete med avtalen. Vilket rättskällevärde 

                                                           
10 Action 7 – 2015 Final report. 
11 Berglund, M., Ceije, K., Basics of international taxation, 2014, s. 43. 
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kommentaren faktiskt har vid skatteavtalstolkning är omdiskuterat och är inte helt 

klart i doktrinen.12  

Det finns flera grunder för att följa kommentaren vid tolkning av dubbelbeskatt-

ningsavtal. När stater sluter avtal som är baserade på modellavtalet ska bestäm-

melserna däri ha den betydelse som är avsedd i kommentaren. Det är den ”gängse 

meningen av traktatens uttryck” i enlighet med art. 31(1) i Wienkonventionen. 13 

Kommentaren kan också ses som ”en speciell mening” i enlighet med art. 31(4) i 

Wienkonventionen.14 Ingen av artiklarna ger emellertid klart stöd för rättskällevär-

det av kommentaren. 

I en bilaga till modellavtalet finns en rekommendation från OECD. Som upp-

hovsman är OECD av uppfattningen att medlemsstaterna ska följa kommentarerna 

till artiklarna i modellavtalet när de tolkar och tillämpar bestämmelser i dubbelbe-

skattningsavtal som grundar sig på dessa artiklar. 15 Detta är en rekommendation 

från OECD som står i en bilaga till modellavtalet men är inte bindande för med-

lemsstaterna.16 I introduktionsavsnittet till modellavtalet förklarar OECD vidare 

att kommentarerna är av speciell betydelse i utvecklingen av internationell skatte-

rätt. Detta trots att, till skillnad från avtalen, kommentaren inte är avsedd att bifo-

gas till avtalen som sluts mellan medlemsstaterna. De är istället en ständig hjälp 

vid tolkningen av avtalen och används frekvent av både domstolar och skattebeta-

lare. Introduktionsavsnittet till avtalet belyser vilken stor roll kommentaren spelar 

och att det därför är naturligt för andra att följa efter.17  

Frågan har behandlats av HFD i flera fall. Kommentaren kan enligt HFD an-

vändas för att fastställa syftet med en bestämmelse. Detta om den aktuella bestäm-

melsen överensstämmer med den i modellavtalet.18 HFD har i RÅ 1996 ref. 84 

                                                           
12 Se Bjuvberg, 2016, se vidare diskussion om kommentaren i Bjuvberg, J., HFD förtydligar betydelsen av 
kommentaren till OECD:s modellavtal vid tolkning av skatteavtal – är alla frågor stängda?, SvSkT 2016:3. 
13 Vogel, K., Rust, A., ”Introduction”, I: Reimer, E., Rust, A., (eds), Klaus Vogel on Double Taxation Con-
ventions, 2015  s. 46 p. 100.  
14 Vogel, Rust, 2015, s. 46 p. 101. 
15 Recommendation of the Council cocerning the Model Tax Convention on Income and on Capital, 23 
October 1997 – C(97)195/Final. 
16 Dahlberg, M., ”Vilket rättskällevärde har kommentaren till OECD:s modellavtal?”, I: Festskrift till 
Gustaf Lindencrona, redigerad av Arvidsson, R., Melz, P., Silfverberg, C., 2003,  s. 142. 
17 OECD Model tax convention on income and on capital (full version 2014), Introduction, s. I-9. 
18 RÅ 1987 ref. 158, RÅ 1991 not. 228. 
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uttalat att kommentaren ska tillmätas ”särskild betydelse”.19 Om parterna har ingått 

ett avtal eller en bestämmelse som överensstämmer med modellavtalet har de haft 

som avsikt att uppnå ett resultat som stämmer överens med vad OECD rekommen-

derar. Detta har senare befästs i HFD 2012 ref. 18 samt HFD mål nr. 3960-14.20 

Skälet för att använda kommentaren vid tolkning är att det kan antas att parterna 

haft som avsikt att följa OECD:s rekommendationer, vilka kommer till uttryck i 

kommentaren. För att förstå parternas avsikt kan även avtalets terminologi, upp-

byggnad, systematik samt den aktuella bestämmelsens funktion användas.21 Även 

om kommentaren inte är bindande anses den vara ”soft law”.22 Som jag har skrivit 

ovan finns det flera skäl till att ta kommentaren i beaktning av dubbelbeskattnings-

avtal, även fast det inte finns ett självklart skäl. 

 

1.4 Avgränsning 

I denna uppsats har jag valt att begränsa mig till art. 5(5) i modellavtalet om bero-

ende representanter. Det finns flera ändringar föreslagna som anknyter till art. 5(5), 

som art. 5(4) om arbete av förberedande eller biträdande art samt art. 5(6) om obe-

roende representanter. Dessa omfattas inte av denna uppsats men kan behandlas i 

relevanta delar. Relevant för uppsatsen är också det förslag till ett multilateralt 

dubbelbeskattningsavtal som har presenterats. Sverige är delaktigt i arbetet med 

att ta fram avtalet och möjligheten finns att Sverige väljer att ingå i det. Av bety-

delse är därför hur det avtalet skulle användas för att implementera ändringar i 

skatteavtal.  

 Av betydelse för ett fast driftställe är inte bara definitionen utan även alloke-

ringen av vinster. Jag kommer inte att behandla frågan hur vinster ska allokeras till 

ett fast driftställe, det faller utanför syftet med uppsatsen. Jag utgår i uppsatsen från 

att fast driftställe inte finns enligt art. 5(1) eller 5(2). Det normala är annars att 

börja prövningen med att titta på om det finns ett fast driftställe enligt de inledande 

styckena i artikeln. Jag kommer inte behandla EU-rätt alls. Det följer av att detta 

                                                           
19 RÅ 1996 ref. 84. 
20 Se vidare Bjuvberg, 2016. 
21 HFD 2012 ref. 20, HFD 2012 ref. 60. 
22 Vogel, Rust, 2015, s. 46 p. 101. 
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är ett internationellt projekt från OECD och inte EU. De ändringar som jag kom-

mer beskriva påverkar 2:29 § st. 3 IL vilket är den paragraf i svensk rätt som kom-

mer att behandlas.  

 

1.5 Terminologi 

I uppsatsen använder jag begreppet representant vilket är alla former av personer 

som agerar för en huvudmans räkning. Begreppet avser både fysiska och juridiska 

personer. Representanten kan också benämnas som hon i uppsatsen. Huvudman-

nen är det subjekt som bedriver verksamhet via representanten och kan även be-

nämnas som företaget eller bolaget. Det objekt representanten ingår avtal med be-

nämns som tredje part eller kunden.  

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är uppbyggd enligt följande: Kapitel två kommer att behandla grund-

läggande information om dubbelbeskattningsavtal och fasta driftställen. Kapitlet 

inleds med en grundläggande information om internationell beskattning samt en 

kort beskrivning av problematiken kring definitionen av fast driftställe och varför 

en ändring var nödvändig. Bakgrunden till OECD:s BEPS-projekt kommer att be-

skrivas och OECD:s modellavtal samt tolkning av avtalet och dess kommentar.  

I kapitel tre behandlas den nuvarande definitionen av fast driftställe, både den i 

inkomstskattelagen och i modellavtalet. I kapitel fyra kommer jag att redogöra för 

de ändringar som har presenterats i åtgärd sju och hur de nya bestämmelserna ska 

tolkas.  

I kapitel fem kommer det att föras en diskussion om vilka ändringar som har 

gjorts och vilken påverkan det får på den svenska internrättsliga definitionen av 

fast driftställe. I den här delen behandlas också det multilaterala avtal som har pre-

senterats av OECD.  

Kapitel sex kommer att avsluta uppsatsen med några avslutande reflektioner.    
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2 Fast driftställe och skatteavtal 

2.1 Grundläggande om internationell beskattning 

Sverige är en dualistisk stat, vilket innebär att internationella avtal som ingås måste 

införlivas i svensk lag. Ingångna dubbelbeskattningsavtal införlivas genom sär-

skilda införlivandelagar. Innan de har verkställts kan de inte tillämpas av varken 

domstolar eller Skatteverket.23 Folkrättsligt är de bindande för Sverige redan ge-

nom undertecknandet.24 Ett skatteavtal kan aldrig utvidga ett lands beskattnings-

rätt. Det är en internationell princip när det kommer till dubbelbeskattningsavtal.25 

Om skatteavtalet ger en stat en rätt att beskatta måste den rätten också finnas i den 

interna rätten.26 I svensk rätt är denna princip kodifierad i de införlivandelagar som 

följer av avtalen.27 För att Sverige ska kunna nyttja den beskattningsrätt som följer 

med ett dubbelbeskattningsavtal måste beskattningsrätt samtidigt finnas i den in-

terna rätten. Det innebär att ändringar i den svenska internationella skatterätten 

måste genomföras i både skatteavtal och i intern rätt.  

 

2.2 Kort om problematiken kring fast driftställe 

Den som är begränsat skattskyldig i en stat är skattskyldig för intäkter från ett fast 

driftställe.28 Ett fast driftställe är ett företags skatterättsliga anknytning till en an-

nan stat än hemviststaten. 29 Företeelsen fast driftställe har skapats för att verksam-

het av en viss omfattning som har en anknytning till en annan stat än ett bolags 

hemviststat ska kunna beskattas i den andra staten.30 Företaget blir begränsat skatt-

skyldiga för den inkomst som härrör från det fasta driftstället. Syftet är att möjlig-

göra beskattning av etableringar som är så omfattande att det är rimligt att den 

andra staten har en rätt att beskatta vinsterna.31 Det avgörande för bestämmelsens 

                                                           
23 Dahlberg, M., Internationell beskattning, 2014, s. 258. 
24 RÅ 2008 ref. 24. 
25 Dahlberg, 2014, s. 258. 
26 Lindencrona, G., Dubbelbeskattningsavtalsrätt, 1994, s. 24. 
27 Se exempelvis 2 § i införlivandelagen till 1994 års avtal mellan Sverige och USA, SFS 1994:1617. 
28 Se 6:11 § IL. 
29 Skatteverket, rättslig vägledning, fast driftställe https://www.skatteverket.se/foretagochorganisat-
ioner/skatter/internationellt/utlandskaforetag/fastdriftstalle.4.71004e4c133e23bf6db800064933.html 
30 Dahlberg, 2014, s. 68.  
31 Dahlberg, 2014, s. 68. 
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tillämplighet är att det finns tillräcklig anknytning till den andra staten för att skatt-

skyldighet ska uppkomma där.32   

Företag är skyldiga att betala skatt för de inkomster som härrör från det fasta 

driftstället.33 Ett företag som har verksamhet i ett land men hemvist i ett annat där 

skatten är lägre har ett incitament för att vinsterna ska beskattas i hemviststaten. 

Det är den här situationen som har lett till att företag söker lösningar för att undvika 

att deras rörelsedrivande verksamhet bedöms vara fasta driftställen. Genom olika 

lösningar faller bolagets verksamhet inte under bestämmelserna för fast driftställe 

och inkomsterna behöver inte beskattas i den andra staten.34 Lösningarna innebär 

i praktiken att arbetet utförs av representanten i den andra staten men utan att ut-

göra fasta driftställen. Nya bestämmelser kommer därför till för att ge bestämmel-

sen en ny utformning som omfattar fler situationer. De nya bestämmelserna ska se 

till att vinster beskattas där verksamheten har bedrivits och värdet har skapats.35  

 

2.3 Vad är OECD 

OECD är en internationell organisation med syftet att främja politik som förbättrar 

den ekonomiska och sociala välfärden. Detta främst i de 35 medlemsländer som 

organisationen har.36 OECD har utformat ett modellavtal för undanröjande av 

dubbelbeskattning. Genom att förtydliga och standardisera förfarandet för undan-

röjande av dubbelbeskattning syftar modellavtalet till att på ett enhetligt sätt lösa 

de vanligast förekommande problemen inom internationell dubbelbeskattning.37  

Medlemsländerna rekommenderas att följa avtalet när de ingår dubbelbeskatt-

ningsavtal med andra stater eller när de omförhandlar befintliga avtal.38 Allt för att 

hanteringen av dubbelbeskattning ska vara likformig i alla länder. Sverige är ett av 

                                                           
32 Dahlberg, M., Fast driftställe – ett begrepp på drift?, SN 1993 s. 712. 
33 3:18 § IL 
34 Action 7 – 2015 Final Report, s. 4. 
35 Action 7 – 2015 Final Report, s. 15. 
36 OECD, About the OECD, Members and partners http://www.oecd.org/about/membersandpartners/ 
37 OECD Model tax convention on income and on capital (full version 2014), Introduction, s. I-1. 
38 OECD Model tax convention on income and on capital (full version 2014), Introduction, s. I-1. 
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många länder som har modellavtalet som en grund vid förhandling av dubbelbe-

skattningsavtal med andra stater. I många fall är avtalet helt oförändrat från mo-

dellavtalet.39 

 

2.4 Bakgrund till BEPS-projektet 

BEPS-projektet tar sikte på att motverka strategier för skatteplanering som utnytt-

jar luckor och obalanser i skatteregler. På konstgjord väg flyttas vinster till platser 

med låg eller ingen skatt alls där det finns lite eller ingen ekonomisk verksamhet. 

På uppdrag av G20 har OECD skapat en åtgärdsplan för att möta problemen med 

BEPS. Åtgärdsplanen innehåller 15 åtgärder som förser länderna med nationella 

och internationella instrument som är nödvändiga i arbetet.40  

 Syftet med åtgärdsplanen är att skapa ett modernt internationellt skatteramverk 

enligt vilken beskattning sker där den ekonomiska aktiviteten finns och vinster 

uppstår.41 Målet är att de åtgärder som presenteras i projektet ska implementeras 

genom ny lagstiftning i de länder som är anslutna samt ändringar i de befintliga 

dubbelbeskattningsavtal som finns länderna emellan. Fler än 100 länder är med 

och deltar i arbetet med att implementera den presenterade åtgärdsplanen.42 Sve-

rige är med och deltar aktivt i projektet. Sveriges deltagande innebär att även vi 

kommer att behöva anpassa skattelagstiftning och befintliga skatteavtal för att de 

ska stämma överens med förslagen i projektet.43  

 

2.5 Tolkning av dubbelbeskattningsavtal  

Tolkning av skatteavtal ska ske enligt 1969 års Wienkonvention om traktaträtten 

(Wienkonventionen). Vid tolkning av dubbelbeskattningsavtal är det parternas ge-

mensamma avsikt som i första hand är avgörande. Den gemensamma avsikten kan 

                                                           
39 Glansberg, R., ”Is there a permanent establishment?”, I: Sasseville, J., Skaar, A., (eds), Is there a per-
manent establishment?, IFA Cahiers de droit fiscal international 2009 vol 94a, s 604. 
40 OECD, Tax, About Beps and the inclusive framework, http://www.oecd.org/tax/beps/beps-about.htm. 
41 OECD, Tax, About Beps and the inclusive framework. 
42 OECD, Tax, About BEPS and the inclusive framework.  
43 Skatteverket, BEPS – ett arbete inom OECD, https://www.skatteverket.se/foretagochorganisat-
ioner/skatter/internationellt/bepsettarbeteinomoecd/bepsatgardspunk-
terna.4.3810a01c150939e893f7643.html 
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tolkas fram genom att använda den metod för tolkning som anges i art. 31-33 i 

Wienkonventionen.44  

2.5.1 Tolkning enligt Wienkonventionen 

Ett dubbelbeskattningsavtal är en internationell folkrättslig överenskommelse mel-

lan två stater om vilken stat som ska avstå från rätten att beskatta en viss inkomst.45 

Att avtalet är en folkrättslig överenskommelse innebär att internationell traktaträtt 

är tillämpligt. Wienkonvention är ett fördrag om internationell lag om avtal mellan 

stater.46 Artiklarna 31-33 behandlar tolkning av avtal och anses idag höra till in-

ternationell sedvanerätt.47 Principerna för tolkning är väldigt generella och utgör 

mer riktlinjer för hur tolkningen ska gå till, snarare än fasta regler. Enligt art. 31(1) 

i traktatet ska avtal tolkas "ärligt i överensstämmelse med den gängse meningen 

av traktatens uttryck sedda i sitt sammanhang och mot bakgrund av traktatens än-

damål och syfte".48 Begrepp i avtal ska ges en speciell mening om det kan visas att 

det var avsikten hos parterna enligt art. 31(4). Konventionen ska användas för att 

tolka dubbelbeskattningsavtal.49 Målet med tolkningen är att få fram partsviljan 

och den ska analyseras med utgångspunkt i de medel som anges i Wienkonvent-

ionen art. 31(1).50 Tolkningsreglerna för internationella traktat skiljer sig inte sär-

skilt mycket mot hur nationell rätt ska tolkas.51 

 

 

 

                                                           
44 HFD den 20 juni 2016, mål nr. 3960-14. 
45 Rocha, S., Interpretation of Double Taxation Conventions, 2009, s. 18. 
46 Kleist, D., Methods for elimination of double taxation under double tax treaties, 2012, s. 70. 
47 Berglund, Cejie, 2014, s. 42. 
48 Boström, K., Tyllström, R., Tolkning av skatteavtal, SN 1994 s. 646. 
49 RÅ 1996 ref. 84. 
50 HFD 2015 ref. 59, HFD mål nr. 3960-14, se Berglund, M., Några anteckningar om skatteavtalstolkning 
– med anledning av ett rättsfall om dödsboinkomst, SN 2016 s. 563. 
51 Lang, M., Introduction to the law of double taxation conventions, 2013, s. 41, HFD 2012 ref. 20. 
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3 Fast driftställe i svensk rätt 

Fast driftställe är definierat i 2:29 §  IL i svensk rätt. I paragrafens tredje stycke 

finns bestämmelsen om beroende representanter. Stycket lyder:  

Om någon är verksam för en näringsverksamhet här i Sverige och 

har fått och regelmässigt använder fullmakt att ingå avtal för 

verksamhetens innehavare, anses fast driftställe också finnas här.  

Den svenska bestämmelsen är i stora delar baserade på bestämmelsen om fast 

driftställe i OECD:s modellavtal. I förarbeten till bestämmelsen anges det att våra 

interna principer ska överensstämma med OECD:s modellavtal vilken numera ofta 

ligger till grund för svenska dubbelbeskattningsavtal.52 Vid tolkning av bestäm-

melsen kan därför även annan rätt än svensk användas för att tolka begreppet.53  

Bestämmelserna överensstämmer i sådan omfattning att det inte finns skäl för 

mig att beskriva den svenska bestämmelsen och bestämmelsen i modellavtalet se-

parat.54 Jag kommer därför att löpande redogöra för de två bestämmelserna till-

sammans. Art. 5(5) ser ut som följer: 

Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person – other 

than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies – is acting 

on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State 

an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise 

shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any 

activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of 

such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised 

through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a 

permanent establishment under the provisions of that paragraph. 

Bestämmelserna om beroende representanter i 2:29 § st. 3 IL och art. 5(5) i 

modellavtalet blir bara tillämplig om det inte finns ett fast driftställe enligt någon 

                                                           
52 Prop. 1986/87:30, s. 42, prop. 1999:2000:2 del 2 s. 47, RÅ 2009 ref. 91. 
53 Glansberg, 2009, s. 609. 
54 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.2/2689.html Skatteverkets syn på tolk-
ning av bestämmelserna om fast driftställe är att de ska tolkas som modellavtalet., Carlsson, S., Fast 
driftställe – definitionen enligt intern svensk rätt och enlig OECD:s modellavtal, SvSKT 2009:6/7, samt 
Glansberg, 2009, s. 618. 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.2/2689.html
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av de andra grunderna paragrafen eller artikeln. 55 I denna uppsats har jag utgått 

från att ett fast driftställe inte finns enligt någon av de andra grunderna.  

 

3.1 Beroende representanter 

De subjekt som kan falla in under bestämmelsen om beroende representanter kan 

vara både fysiska och juridiska personer. I den svenska definitionen i 2:29 § IL står 

det ”någon” och i modellavtalet art. 5(5) står det ”a person”. Termen ”person” 

avser enligt art. 3(1) d) i avtalet fysiska personer, juridiska personer och andra 

sammanslutningar som skatterättsligt behandlas som organ.56 Definitionen är bred 

och omfattar alla enheter som behandlas som ett organ för bolagsskatteändamål.57 

 Verksamhet som bedrivs av ett företag kan utföras av flera olika personer och 

fortfarande klassas som en representant. Personerna (fysiska eller juridiska) ska i 

sådant fall tillsammans verka för huvudmannen som en integrerad enhet. Det in-

nebär att de olika personerna verkar tillsammans för att utföra huvudmannens 

verksamhet.58 En huvudman kan bedriva sin verksamhet genom flera representan-

ter som är anställda av samma arbetsgivare eller som samarbetar.59 Om flera re-

presentanter samarbetar under en lokal ledning i den andra staten bedöms de till-

sammans utgöra ett fast driftställe. Detsamma gäller om flera representanter sam-

arbetar under ledning av den centrala ledningen som är kvar i hemviststaten.60 

 

                                                           
55 Sasseville, J., Skaar, A., ”Introduction”, I: Sasseville, J., Skaar, A., (eds) Is there a permanent 
establishment?, 2009, s. 49. 
56 Reimer, E., ”Permanent Establishment”, I: Reimer, E., Rust, A., (eds), Klaus Vogel on Double Taxation 
Conventions, 2015, s. 385 p. 313. 
57 Barsony, F., ”The agency permanent establishment”, I: Aigner, H., Mario, M., (eds), Permanent 
establishments in international tax law, 2003, s. 137. 
58 Barsony, 2003, s. 136. 
59 Skaar, A., Permanent establishment, 1991, s. 483. 
60 Skaar, 1991, s. 484. 
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3.2 Fullmakt att ingå avtal 

För att representanten ska utgöra ett fast driftställe ska hon ha en fullmakt att ingå 

avtal för huvudmannens räkning. Effekten av fullmakten ska vara att personen bin-

der företaget vid den aktuella affärsverksamheten i den berörda staten.61 För hu-

vudmannens räkning är ett avgörande rekvisit för att avgöra om representanten är 

beroende av huvudmannen.62 Att förhandlingarna sker i huvudmannens namn är 

avgörande för att direkt representation ska föreligga.63 

En fullmakt att ingå avtal för huvudmannen bedöms inte bara efter avtalsprin-

ciper och skrivelsen är inte bara tillämplig på representanter som formellt binder 

huvudmannen.64 Även avtal som inte är i huvudmannens namn men som ändå är 

bindande för huvudmannen faller under bestämmelsen. Brist på aktiv medverkan 

från huvudmannen talar för att representanten i praktiken har en fullmakt. Kom-

mentaren till bestämmelsen anger som exempel situationen när en person samlar 

och tar emot beställningar som skickas direkt till ett lager. Beställningarna god-

känns rutinmässigt av företaget. Även om personen inte formellt slutför försälj-

ningen har hon i den situationen en fullmakt att ingå avtal.65 Bedömningen sker 

efter faktiska omständigheter istället för formella.66  

Det krävs inte att representanten själv har rätt att ta det slutgiltiga juridiska be-

slutet om erbjudandet eller godkännande av ett anbud. Inte heller krävs det att re-

presentanten kan ta emot, med bindande verkan för huvudmannen, yttranden från 

den tredje parten.67 Det räcker att huvudmannen accepterar resultatet av personens 

handlingar och de kontrakt som förhandlas fram. Substansen ska ges företräde 

framför formen. Hör det till representantens vanliga uppgifter att förhandla med 

tredje part om avtalet spelar det ingen roll om den slutgiltiga påskriften görs av 

representanten eller av huvudmannen själv. Det som krävs är att huvudmannen 

                                                           
61 OECD, Model tax convention on income and on capital (full version, 2014), art. 5(5), st. 32. 
62 Sasseville, Skaar, s 50. 
63 Persico, Agency permanent establishment under article 5 of the OECD Model Convention, Intertax 
2000 volume 28 issue 2.   
64 Persico, 2000, s. 68.  
65 OECD, Model tax convention on income and on capital (full version, 2014), art. 5(5), st. 32.1. 
66 Schaffner, S., How fixed is a permanent establishment?, 2013, s 229. 
67 Reimer, 2015, s. 387 p. 330 
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accepterar representantens förarbete i majoriteten av fallen.68 Det är inte tillräckligt 

att personen bara deltar i förhandlingar för att utgöra ett fast driftställe, även om 

det spelar in i bedömningen.69 Det krävs ytterligare aktivitet. Som regel räcker det 

att huvudmannen accepterar och erkänner representantens handlingar och kontrakt 

som denne har ingått.70 

 En skillnad ska göras mellan avtalsförhandlingar och slutandet av avtalet. En 

representant som inte har rätt att sluta avtal åt huvudmannen ska inte klassas som 

en representant enligt bestämmelsen om beroende representanter i art. 5(5).71 En-

ligt kommentaren ska den faktiska innebörden och parternas faktiska handlande 

avgöra om representanten har rätt att sluta avtal åt huvudmannen. Genom denna 

metod som sätter substans före form blir det svårare att kringgå reglerna om käll-

statsbeskattning. Stöd för denna tolkning av bestämmelsen finns även i ett svenskt 

fall från Länsrätten.72 Omständigheterna i fallet var liknande de i exemplet i kom-

mentaren. Huvudmannen hade visserligen en rätt att säga nej till de avtal som re-

presentanten skickade. Denna möjlighet utnyttjades aldrig och domstolen be-

dömde att denna rättighet bara fanns för syns skull. Domstolen ansåg därför att 

avtalen ingicks redan av distributören som hade en informell fullmakt att ingå av-

tal. Distributören utgjorde därför ett fast driftställe för huvudmannen. Detta är bara 

en dom från första instans och har därför begränsat med rättskällevärde. Utgången 

kan ändå tolkas som att den pekar mot en utveckling.73    

3.2.1 Kommissionärer 

Ingår representanten avtal i sitt egna namn är bestämmelsen inte tillämplig. En 

typsituation är kommissionärsstrukturer. Kommissionärer ingår avtal i sitt egna 

namn men för kommittentens räkning.74 Det finns inga svenska rättsfall i frågan 

men den har behandlats i andra länder, t.ex. Zimmer-målet avseende fransk rätt. I 

                                                           
68 Reimer, 2015, s. 387 p. 331. 
69 OECD, Model tax convention on income and on capital (full version, 2014), art. 5(5), st. 33. 
70 Reimer, 2015, s. 387 p. 331. 
71 Berthou, E., Fast driftställe – utvecklingen under de senaste åren, SN 2002 s. 628. 
72 Länsrätten i Stockholm 15 april 2008, mål 27628-05. 
73 Glansberg, 2009, s. 625 f. 
74 NJA 2012 s. 419, se del där kommission definieras. 
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målet ansåg domstolen att kommittenten ingick avtal i eget namn och kunde därför 

inte ingå avtal för huvudmannens räkning. Huvudmannen var inte bunden vid de 

avtal som ingåtts av kommissionären. Det fanns inget som tydde på att avtalen som 

ingåtts av personen skapade en juridisk bundenhet mellan huvudmannen och den 

tredje parten.75  

Ett annat exempel är det norska Dell-målet där domstolen också kom fram till 

att en kommissionär inte kan utgöra ett fast driftställe eftersom avtal som ingås av 

en kommissionär inte binder huvudmannen juridiskt. Domstolen refererade till 

Zimmer-målet i sitt domslut.76 Ytterligare ett exempel är det spanska s.k. Roche-

målet avseende spansk rätt. I det kom domstolen fram till att en kommissionär kan 

utgöra ett fast driftställe, en slutsats som går helt emot de tidigare nämnda rättsfal-

len. Domstolen framhöll i sin slutsats att art. 5(5) visserligen ska tolkas snävt och 

att bara förhållanden där representanten ingår avtal som är bindande för huvud-

mannen kan utgöra fasta driftställen. Domstolen ansåg också att bestämmelsen är 

tillämplig på situationer när huvudmannen genom arten av sin verksamhet är in-

volverad på den inhemska marknaden. Domstolen menade att detta var aktiviteter 

huvudmannen kunde ha utfört själv (i detta fall förädling och vidareförsäljning av 

varor) genom en stadigvarande plats för affärsverksamhet.77 Det spanska fallet har 

kritiserats för att inte följa ordalydelsen i avtalet.78 Det är en väldigt bred tolkning 

som kan kritiseras för att vara för omfattande och en tolkning som inte ryms i av-

talet.79 

 De tre fallen ger inget självklart svar för hur svensk domstol skulle döma i ett 

fall om kommissionärstrukturer. Viss vägledning ger de ändå. Två av de tre dom-

stolarna svarade att kommissionären inte utgjorde ett fast driftställe. Dessutom är 

                                                           
75 Conseil d’Etat, 31 March 2010, case 304715 & 308525, Société Zimmer  Ltd v. Ministre de l’Économie, 
des Finances et de l’Industrie, se Tax Treaty Case Law IBFD 2010, English Summary. 
76 Høyesterett, 2 December 2011, case HR-2011-02245-A, Dell Products v. Staten v/Skatt øst, se Tax 
Treaty Case Law IBFD 2011, English Summary. 
77 Tribunal Supremo, 12 January 2012, case 1626/2008, DSM Nutritional Products Europe Ltd (formerly 

Roche Vitamins Europe Ltd) v. General State Administration, se Tax Treaty Case Law IBFD 2011, English 
Summary.  
78 Jimenez, A., The Spanish position on the concept of a permanent establishment, Bulletin for internat-
ional taxation 2016 volume 70 no 8. 
79 Se Ferrer, F., The concept of ”Permanent establishment” at the Spanish courts: Special reference to the 
Roche and Dell cases, Intertax 2016 volume 44 issue 8/9.  
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den norska och svenska rättsordningen väldigt lika vilket talar för att svensk dom-

stol skulle komma till samma slutsats som den norska. Jag tror inte att svensk dom-

stol skulle ge definitionen en lika bred tolkning som den spanska domstolen. 

Svensk domstol skulle vara försiktig till att ge bestämmelsen en bred tolkning som 

kan kritiseras för att inte rymmas i avtalet. Istället skulle den försiktigare vägen 

väljas som inte tolkar begreppet lika brett och med följden att ett fast driftställe 

inte finns.  

3.2.2 Regelmässigt 

Representanten måste regelmässig nyttja sin rätt att ingå avtal som binder huvud-

mannen. Det är ett krav på en varaktighet och frekvens i uppdraget.80 Detta följer 

av att representanten inte behöver ha någon personlig koppling till staten hon är 

verksam i, som hemvist eller medborgarskap.81 Istället måste andra faktorer knyta 

representanten till den andra staten för att ett fast driftställe ska finnas. Kravet kan 

ses i ljuset av begreppet ”stadigvarande” i art. 5(1). Precis som att platsen för af-

färsverksamheten ska vara stadigvarande ska också representantens verksamhet 

vara det.82 För att beskattning ska vara möjlig måste verksamheten som bedrivs 

vara av en viss omfattning. Om den inte är stadigvarande är den inte tillräckligt 

omfattande för att beskattas i den andra staten.  

Rätten att sluta avtal nyttjas regelmässigt om representanten ingår avtal som är 

bindande för företaget vid upprepade tillfällen, vilket innebär mer än ibland och 

inte bara i enstaka fall.83 Frekvensen ska motsvara den normala i affärsverksamhet 

av det aktuella slaget och är alltså relativ sett till vilken typ av verksamhet som 

bedrivs.84 Bedömningen måste ske från fall till fall beroende på de relevanta om-

ständigheterna.  

 

 

                                                           
80 Schaffner, 2013, s. 232. 
81 Reimer, 2015, s. 388 p. 333. 
82 Reimer, 2015, s. 338 p. 334. 
83 Reimer, 2015, s. 338 p. 334. 
84 Schaffner, 2013, s 232.  
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3.2.3 Verksam för en näringsverksamhet 

Representanten ska vara verksam för huvudmannens näringsverksamhet. Det be-

tyder att hon är verksam för någon annans verksamhet, och inte sin egen. Ansvaret 

och eventuella ekonomiska risker ska ligga hos huvudmannen och inte hos repre-

sentanten. För sitt uppdrag ska representanten få ersättning medan huvudmannen 

tar del av vinsten av uppdraget. En representant måste inte vara anställd av huvud-

mannen för att utgöra en beroende representant. 85  Det viktiga är att hon är verk-

sam för företagets räkning.86  

En person kan därför inte vara representant för sig själv. Den situationen uppstår 

om verksamhet bedrivs i eget namn och omfattas inte av bestämmelsen. Istället är 

det troligt att den situationen omfattas av huvudregeln i art. 5(1). Att representan-

ten verkar för ett företags räkning står ofta klart i förhållande till den andra avtals-

slutande staten. Att motparten inte är medveten om det har ingen betydelse för 

bedömningen.87 

  

                                                           
85 Reimer, E., Schmid., S, Permanent establishments – a domestic taxation bilateral tax treaty and OECD 
perspective, 2012, s. 98. 
86 Barsony, 2003, s. 138 
87 Reimer, Schmid, 2012, s. 99. 
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4 Den nya definitionen av fast driftställe 

I åtgärd 7 presenterar OECD sitt förslag på hur definitionen av fast driftställe och 

beroende representanter i modellavtalet ska ändras. Nedan är den nya bestämmel-

sen infogad för art. 5(5). Den nya texten står i fet text och den som ska ersättas är 

struken.  

 

“Notwithstanding the provisions of paragraph 1 and 2 but subject to the provi-

sions of paragraph 6, where a person other than an agent of an independent sta-

tus to whom paragraph 6 applies is acting in a contracting state on behalf of an 

enterprise and has, and habitually exercises, in a contracting state, an authority to 

conclude contracts, in doing so, habitually concludes contracts, or habitually 

plays the principal role leading to the conclusion of contracts that are routinely 

concluded without material modification by the enterprise, and these contracts 

are  
a) In the name of the enterprise, or  

b) For the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, 

property owned by that enterprise or that the enterprise has the right to use, or  

c) For the provision of services by that enterprise  
 

that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that state in 

respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the 

activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if 

exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of 

business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.” 

I nästföljande avsnitt görs en genomgång av de nya rekvisit som har tillkommit 

i definitionen. 

 

4.1 Bakgrund till bestämmelsen 

I kommentaren till art. 5(5) finns tre nya exempel som ska visa hur bestämmelsen 

ska tillämpas på olika situationer. Dessa kan tjäna som vägledning i tolkningen av 

bestämmelsen och ett antal faktorer som är avgörande kan plockas ut.  

4.1.1 Exempel 1 

Det första exemplet behandlar situationen när en representant tar emot beställ-

ningar från kunder. Beställningarna skickas vidare av representanten till ett lager 
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som tillhör huvudmannen. Från lagret skickas de beställda varorna till kunderna. 

Huvudmannen godkänner rutinmässigt dessa beställningar och skickar de be-

ställda varorna till kunderna. Den nya lydelsen av art. 5(5) är tillämplig på situat-

ionen.88  

Personen i exemplet har en roll som innebär att allt arbete som görs för att den 

tredje parten ska ingå avtalet, utförs av den personen. Den enda som lägger ned 

något arbete för att ett avtal ska ingås är personen. Utan dennes arbete skulle inte 

ett avtal komma till stånd. 

4.1.2 Exempel 2 

Det andra exemplet behandlar marknadsföring, vilket den nya lydelsen inte är till-

lämplig på. Personer som jobbar för ett läkemedelsbolag kontaktar läkare för att 

marknadsföra läkemedel som bolaget säljer. Som ett resultat av marknadsförings-

åtgärderna förskriver läkarna dessa läkemedel till patienter och försäljningen av 

dessa läkemedel ökar kraftigt. Arbetet med marknadsföring leder till ökad försälj-

ning, men avtal mellan läkarna och företaget är inte en direkt effekt av represen-

tantens åtgärder. Bestämmelsen är därför inte tillämplig på situationen.89 Perso-

nerna som jobbar för läkemedelsbolaget bedöms inte vara beroende representanter 

enligt bestämmelsen.  

Skillnaden i det här exemplet och det ovan är att ingående av avtal inte är en 

direkt effekt av personens arbete. Ingående av avtal kan inte vara en direkt effekt 

av marknadsföring. Det krävs mer direkta handlingar som leder till att just det spe-

cifika avtalet ingås och inte bara en positiv inställning till en viss produkt eller 

tjänst.  

4.1.3 Exempel 3 

Det tredje exemplet behandlar ett dotterbolags försäljning av produkter som tillhör 

moderbolaget. RCO är ett bolag med hemvist i staten R som säljer produkter och 

tjänster genom sina hemsidor. SCO är ett helägt dotterbolag till RCO med hemvist 

                                                           
88 Action 7 – Final Report, s. 19 p. 32.5. 
89 Action 7 – Final Report, s. 19 p. 32.5. 
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i staten S. Anställda hos SCO verkar för att övertyga företag att köpa produkter 

och tjänster från RCO. Verksamheten bedrivs genom telefonsamtal, mailande och 

besök hos företag. Ersättningen till SCO:s anställda är delvis baserad på omsätt-

ningen i RCO:s kundkonton i staten S. De anställa vid SCO använder sina relat-

ionsbyggande färdigheter för att förutse företagens behov och för att övertyga dem 

om att köpa produkter från RCO. När en anställd vid SCO lyckas övertyga en kund 

att köpa varor eller tjänster av RCO anger den anställde vilket pris som ska betalas, 

att ett avtal måste ingås på hemsidan innan leverans kan ske och förklarar stan-

dardvillkoren för köpet. I villkoren ingår den fasta prisstruktur som används av 

RCO som den anställde inte har möjlighet att omförhandla. Kunden ingår sedan 

avtalet på hemsidan i enlighet med den mängd och pris som diskuterats med den 

anställde på SCO.90 

I exemplet spelar den anställde på SCO den ledande rollen som leder till att 

avtalet ingås, och sådana avtal ingås regelmässigt utan någon väsentlig ändring av 

huvudmannen. Avtalets ingående kan vara ett direkt resultat av den anställdes 

verksamhet trots att denna inte kan ändra på villkoren för avtalet. Den avgörande 

faktorn för avtalet är att personen lyckats övertyga kunden att acceptera standard-

villkoren.  

De aktiviteter kommentaren framhåller och som därför får bedömas vara av be-

tydelse är att de anställda skickar mail, ringer telefonsamtal och gör besök där de 

möter kunderna ansikte mot ansikte. Aktiviteterna främjar relationen till kunden 

och gör att representanten får en uppfattning av kundens behov. Genom sin kun-

skap är det lättare för representanten att sälja varorna från RCO. De många kon-

takttillfällena gör att kunden kan bearbetas och villkor för köpet kan diskuteras. 

Ersättningen för de anställda vid SCO är delvis provisionsbaserad vilket är ett in-

citament för att för att fler avtal ska ingås och att representanten har en aktiv roll 

som säljare.91 

 

                                                           
90 Action 7 – Final Report, s. 19 p. 32.6. 
91 Action 7 – Final Report, s. 19 p. 32.6. 
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4.2 Ändringar av definitionen i bestämmelsen 

4.2.1 Ingår avtal 

Avtalstexten har ändrats från "an authority to conclude contracts" till "concludes 

contracts”. Borttaget är ”an authority” vilket till svenska översätts som ”en full-

makt”. Ändringen i bestämmelsen visar att förekomsten av en formell fullmakt inte 

är avgörande vid prövningen. Istället ska fokus i prövningen vara om representan-

ten binder huvudmannen vid sina förhandlingar. Att representanten har en formell 

fullmakt att göra det är inte nödvändigt. Det viktiga är om representanten faktiskt 

binder huvudmannen vid ingångna avtal.92 

Ändringen av avtalstexten visar tydligare hur prövningen går till i praktiken.93 

Även om det inte framgår av den nuvarande lydelsen ser prövningen likadan ut 

idag. Det viktiga är om huvudmannen är bunden vid de avtal som representanten 

ingår, inte om en fullmakt finns.94 Den nuvarande avtalstexten är därför till viss 

del missvisande och ger sken av att en formell fullmakt är nödvändig, vilket det 

inte är. Att bestämmelsen ändras i denna del är positivt och visar efter ändringen 

tydligare hur prövningen går till i praktiken. Det underlättar för samtliga som ska 

pröva om ett fast driftställe finns. Genom en tydlig avtalstext finns det inte samma 

behov av vidare vägledning i kommentaren och andra rättskällor för att förstå hur 

bestämmelsen ska tolkas.  

Den nya formuleringen visar tydligare att bestämmelsen syftar till situationer 

när representanten, enligt gällande avtalsbestämmelser om avtals ingående i det 

aktuella landet, har ingått avtal. Det kan vara avtal som ingåtts utan förhandling 

om villkoren i avtalet, exempelvis standardavtal. Det kan också vara situationer 

när representanten har accepterat ett erbjudande om ett avtal från en kund. Att av-

talet faktiskt skrivs på vid ett senare tillfälle i en annan stat har ingen avgörande 

betydelse. Representanten har fortfarande ingått ett avtal åt sin huvudman i den 

andra staten. En representant som förhandlar fram alla grunder och detaljer i ett 

                                                           
92 Action 7 – Final Report, s. 18 p. 32.4. 
93 Avtalstexten ändras från ”habitually exercises… an authority to conclude contracts” till ”concludes 
contracts”. 
94 Se avsnitt om fullmakt att ingå avtal. 
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avtal på ett sätt som är bindande för företaget den representerar ingår avtal.95 Detta 

även om kontraktet skrivs på i en annan stat av en annan person.96 Det betyder att 

även muntliga avtal accepteras.97 Det avgörande är inte var avtalet har signerats 

utan var det i praktiken har ingåtts.   

 

4.3 Den nya skrivelsen om ”a principal role…” 

För att hantera situationer när ingångna avtal är ett direkt resultat av en represen-

tants arbete men avtal inte har ingåtts av representanten har en ny formulering 

skrivits in i art. 5(5). Bestämmelsen innebär att den som ”vanemässigt spelar en 

ledande roll för att avtal ska ingås, som rutinmässigt ingås utan väsentliga änd-

ringar av huvudmannen” också utgör ett fast driftställe. Bestämmelsen ska tolkas 

i ljuset av syftet med art. 5(5), vilket är att representanter som utgör säljkåren för 

ett företag ska utgöra fasta driftställen.98 Den kommer till som ett komplement för 

att prövning även ska göras av de faktiska handlingar som har ägt rum i den andra 

staten även om något avtal inte har ingåtts.99 

 Den representant som har rollen ingår inte själv något avtal men ingåendet av 

avtalet mellan huvudmannen och tredje part är ett resultat av dennes arbete.100 

Prövningen riktar in sig på situationer när representantens handlande övertygar 

tredje part att ingå ett avtal med huvudmannen. Nedan har jag delat upp skrivelsen 

i tre delar för att förklara hur den ska förstås. 

4.3.1 Ledande roll 

Den förstå frågan i betydelsen av begreppet ”principal role” är vilken översättning 

som bäst överensstämmer med förslaget. Begreppet ”principal” beskrivs enligt Ox-

ford Dictionary som ”first in order of importance: main” eller som ett substantiv, 

                                                           
95 ”…a person is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise and, in doing so, habitually con-
cludes contracts…”. 
96 Action 7 – Final Report, s. 19 p. 32.4. 
97 Eisenbeiss, J., BEPS Action 7: Evaluation of the agency permanent establishment, Intertax 2016 volume 
44 issue 6/7. 
98 Action 7 – Final Report, s. 19 p. 32.5. 
99 Action 7 – Final Report, s. 19 p. 32.5. 
100 Action 7 – Final Report, s. 19 p. 32.5. 
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”the most important or senior person in an organisation or group”. Begreppet tar 

sikte på en roll som är av avgörande betydelse, den som har den viktigaste rollen. 

Det kan översättas till ”ledande roll” eller ”huvudroll”. Jag har valt att översätta 

med ”ledande roll”.  

Begreppet ”ledande roll” ska kopplas till den person som genom sin verksamhet 

övertygat tredje part att ingå ett avtal med huvudmannen.101 Personens roll i för-

handlingarna ska vara avgörande för att ett avtal har ingåtts. Ur formuleringen i 

avtalstexten går det att utläsa att det bara kan vara en som ”plays the principal 

role”.102 I annat fall hade det stått ”a principal role”. Med en person avses en fysisk 

eller juridisk person. Flera fysiska personer som verkar för en juridisk person är 

fortfarande bara en person.103 Att det bara är en person som kan falla in under 

bestämmelsen innebär att representantens handlande kan ställas mot huvudman-

nens för att avgöra vem som spelat rollen.104 Genom att ställa representantens ar-

bete mot huvudmannens går det att se vem av de två som har bidragit mest och 

därmed haft den ledande rollen i tillkomsten av avtalet. Om företaget har bidragit 

mest till ingående av avtalet är bestämmelsen inte tillämplig på representanten i 

denna del och något fast driftställe uppstår inte. Om representanten har haft den 

ledande rollen sker en vidare prövning av de andra rekvisiten i bestämmelsen. 

 Representanten ska utföra det nödvändiga förhandsarbetet för att ett avtal senare 

sak ingås. Hon verkar i praktiken som en säljare ända fram till att avtalet ska skri-

vas på. I exemplet om RCO håller OECD fram vilken typ av arbete som ska bed-

rivas av representanten. Det är telefonsamtal, mail och besök hos potentiella kun-

der, samtidigt som deras relationsbyggande färdigheter ska göra att de ska kunna 

förutse kundernas behov. När kunderna är övertygade anger representanten pris, 

att avtal ska ingås på en hemsida och vilka standardvillkor som gäller. När bedöm-

ningen görs utifrån dessa samlade omständigheter är det lätt att avgöra att personen 

                                                           
101 Sprague, G., Playing the Principal Role in Creating a Permanent Establishment, Bloomberg BNA, Janu-
ary 6, 2016, 
102 Monsenego, J., Utfallet av BEPS-projektet, SvSkT, 2015:10. 
103 Se avsnitt 3.1. 
104 Eisenbeiss, 2016. 
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haft en ledande för att avtal ska ingås, personen är med från början av förhandling-

arna till att avtalet ingås.  

 Jag anser att avgörande i prövningen är att pris och villkor för avtalet har disku-

teras, eller att den informationen har förmedlats av representanten. I exempel tre 

anger representanten vilket pris och vilka villkor som gäller, genom den informat-

ionen kan ett avtal ingås utan vidare förhandling med huvudmannen. I det första 

exemplet anges visserligen inget om pris eller avtalsvillkor. Utifrån beskrivningen 

går det ändå att tolka in att informationen måste ha förmedlats till kunden. Kunden 

har gjort en beställning vilket förutsätter att den är medveten om till vilket pris den 

beställer och under vilka villkor. Om kunden inte är införstådd om dessa villkor 

har jag svårt att se att någon beställning hade gjorts. Det mest troliga är att den som 

tar emot beställningarna (representanten) också har förmedlat informationen till 

sina kunder.  

 Bedömningen av vilka handlingar som har övertygat kunden om att ingå avtal 

gränsar till vad som är marknadsföringsåtgärder. Någon tydlig gräns däremellan 

har jag svårt att se men avgörande är om pris och villkor för avtalet har förhandlats 

fram eller förmedlats. Om det är fallet är inte åtgärderna av marknadsföringska-

raktär utan avsedda att förhandla fram ett avtal. Bestämmelsen får ett brett tillämp-

ningsområde med den tolkningen men syftet med ändringarna har varit att fler si-

tuationer ska falla under bestämmelsen.105  

4.3.2 Leder till avtal 

Representantens handlingar i den ledande rollen ska leda till att ett avtal ingås mel-

lan huvudmannen och tredje part. Ingåendet av avtalet ska vara en direkt effekt av 

representantens verksamhet som har föregått avtalet. Personen ingår inte själv nå-

got avtal utan det arbete som producerats mynnar ut i ett avtal mellan huvudman-

nen och den tredje parten.106 I exempel två i kommentaren rörande marknadsföring 

bedömdes avtalet inte ha ingåtts som ett direkt resultat av representantens arbete. 

                                                           
105 Action 7 – Final Report, s 15. 
106 Action 7 – Final Report, s. 19 p. 32.5. 
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Enligt kommentaren kan ett avtal inte vara ett direkt resultat av marknadsförings-

arbete. Exempel två kan jämföras med det första exemplet för att visa när ett avtal 

är ett direkt resultat av en representants handlingar. I exempel ett förmedlar repre-

sentanten vidare beställningar från kunden till huvudmannen. Huvudmannen god-

känner rutinmässigt beställningarna. Avtalen kan i den situationen starkt knytas till 

representantens handlingar. Det enda som sker efter att representanten förmedlat 

beställningen är ett godkännande, huvudmannen behöver inte ens kontakta kun-

den.  

Vid marknadsföring krävs vidare kontakt och förmedling mellan huvudmannen 

och tredje part för att ett avtal ska kunna ingås. Det finns inget avtal som är färdigt 

att skrivas på och villkor har inte förhandlats fram i den utsträckningen att avtal 

kan ingås. Bedömningen av vad som är marknadsföringsåtgärder framgår inte klart 

av exemplet. Det kan vara handlingar som informerar om produkten och inte om 

villkoren för ett köp av produkten. Representanterna i exempel två som informerar 

om läkemedlen informerar läkarna om dess egenskaper och varför deras patienter 

ska använda just dessa läkemedel. I exemplet framgår det inte att villkoren för ett 

köp diskuterats.  

Vid enbart marknadsföring är det produkten som marknadsförs och inte villko-

ren för ett eventuellt köp. Gränsen däremellan är tunn men baserat på kommenta-

ren måste det avgörande vara om arbete har lagts ned på produkten eller avtalet. 

Vid en försäljning kan tredje part informeras om produkten men det är avtalet som 

arbetet ska läggas på, ett avtal ska komma till stånd. Vid marknadsföring är fokus 

på att kunden ska övertygas om produktens egenskaper och inte om avtalsvillkoren 

för ett köp.  

Problemet är att skilja dessa delar åt.107 När en produkt presenteras av en repre-

sentant är det rimligt att anta att den som lyssnar kommer att fråga om priset på 

produkten. Presentationen går från att bara beskriva produkten till att även redo-

göra för eventuella avtalsvillkor. En klar skiljelinje däremellan är därför svår att 

presentera. Det måste prövas fall till fall när representantens arbete inte längre kan 

                                                           
107 Collier, R., More guidance needed on PE treshold issues, Tax Notes International October 19 2015 s. 
249. 
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anses vara marknadsföringsåtgärder. Istället för att reglera för varje enskilt fall 

(vilket är omöjligt) får en eventuell domstol döma utifrån syftet med bestämmel-

sen.108 

Ytterligare vägledning går att hämta i det tredje exemplet. I det exemplet har 

representanterna ingen möjlighet att bestämma villkoren i avtalet. Det sker ingen 

förhandling av villkoren i avtalet utan istället övertygar representanten kunden om 

att ingå avtalet med standardvillkoren. Enligt kommentaren är det inte av betydelse 

att någon förhandling om villkoren inte sker, det viktiga är att kunden har överty-

gats om att acceptera standardvillkoren. Att förhandling inte har skett behöver 

alltså inte betyda att representantens arbete består av marknadsföring. Detta så 

länge arbetet går ut på att övertyga kunden om villkoren, vilket är fallet i exemplet. 

Ju mindre verksamhet som krävs av huvudmannen desto tydligare är det att re-

presentantens arbete har varit det som lett fram till att ett avtal ingås. Avgörande 

är hur mycket ytterligare arbete som måste utföras för att ett avtal ska ingås efter 

att representanten har gjort sitt. Om det steget är långt talar det för att representan-

tens arbete inte har lett till att ett avtal ingås. Ingås avtalet i direkt anslutning till 

representantens arbete (som i exempel tre) är det klart att ingåendet är ett resultat 

av arbetet. När omständigheterna inte ser ut som i exemplet blir bedömningen svå-

rare.  

4.3.3 Rutinmässigt ingångna utan väsentlig ändring 

Avtalen som ingås ska vara: ”contracts that are routinely concluded without 

material modification”. Översättningen av denna skrivelse är inte helt självklar. 

”Routinely concluded” är inte särskilt problematisk utan kan översättas som ”ru-

tinmässigt ingås”. Vid översättning av ”material modification” finns det nyans-

skillnader i de olika alternativen. Det kan översättas som materiell ändring. Det 

kan också översättas som väsentlig ändring och betydande avvikelse. Skillnaden 

mellan den första översättningen och de andra två är omfattningen av ändringen. 

De två senare översättningarna är liknande varandra och pekar mer mot att änd-

                                                           
108 van Brederode, R., Krever, R., Legal interpretaion of tax law, 2014, s. 9. 
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ringen måste vara av en viss betydelse för att bestämmelsen inte ska vara tillämp-

lig. Även om översättningen inte är avgörande för tolkningen är det ett första steg 

mot förståelse av begreppet. Jag har valt att översätta det som väsentlig ändring. 

Vad väsentlig innebär förstås genom djupare av tolkning av begreppet nedan. 

4.3.3.1 Rutinmässigt 

Avtalen ska rutinmässigt ingås av huvudmannen. Det talar för en automatiserad 

behandling av de avtal som kommer in till företaget från representanten. Avtalen 

är i princip klara när de kommer till huvudmannen och allt som saknas är signatu-

ren på pappret. Det sker med en viss frekvens och utan att konsekvenserna tas i 

beaktning, det har redan gjort av representanten.109 Det ordinarie förfarandet ska 

vara att avtalen ingås av huvudmannen. Frågan kan avgöras genom att se över i 

vilken omfattning de avtal som förmedlas av representanten ingås. Ett ordinarie 

förfarande talar för att accept är det vanligaste, det som sker oftare än något annat. 

4.3.3.2 Utan väsentliga ändringar 

Att avtalet ska ingås utan väsentliga ändringar innebär att det utkast som represen-

tanten förhandlar fram, till stora delar är oförändrat från det som sedan ingås av 

huvudmannen. Skrivelsen kan tolkas i ljuset av systematiken i bestämmelsen.110 

Det finns en stark koppling till om representanten har en ledande roll vid ingående 

av avtalet. Om företaget gör väsentliga ändringar i avtalet tyder det på att repre-

sentanten inte har haft avgörande roll vid avtalets tillkomst. Istället har huvudman-

nen behövt lägga ned arbete för att avtalet ska ingås. Som jag förklarat ovan111 kan 

det bara vara en person som har spelat huvudrollen. En stor faktor vid bedöm-

ningen är hur nära det är att ett avtal ingås efter att representanten gjort sin del.  

Om huvudmannen behöver göra väsentliga ändringar i avtalet innan det ingås 

talar det för att huvudmannen har haft den ledande rollen för avtalets ingående och 

inte representanten. Det är arbete som kommer till efter representantens och visar 

på hur stort steget är från representantens arbete till att ett avtal faktiskt ingås. Om 

steget är stort har representanten spelat en mindre roll för att avtalet ska ingås. 

                                                           
109 Oxford dictionary, routinely. 
110 Se avsnitt 2.5.1. 
111 Se avsnitt 4.3.1. 
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Bestämmelsen är tillämplig på situationer när representanten i princip har gjort allt 

arbete. Ändringar från företagets sida talar för att det inte är fallet. Om väsentliga 

ändringar har gjorts av huvudmannen i avtalet kan det också tala för att represen-

tantens arbete har varit marknadsföringsåtgärder och att arbetet inte haft som mål 

att förhandla fram ett avtal. Hade syftet varit att förhandla fram ett avtal hade inte 

väsentliga ändringar behövts.  

 Av tolkningen ovan finns det begränsat med utrymme för företaget att göra änd-

ringar i de villkor som representanten och tredje part har kommit överens om. 

Vissa mindre villkor kan justeras men när det kommer till viktigare villkor (ex. 

pris) har jag svårt att se representantens insats som avgörande om överenskom-

melse inte har nåtts i frågan. Vidare är det svårt att avgöra vilka ändringar som är 

för stora och vilka som inte är det. Det är något som måste prövas i varje enskilt 

fall med utgångspunkt i frågan om ändringarna gör att representanten inte har haft 

den ledande rollen för att avtalet ska ingås.  

 Syftet med bestämmelsen är att beskattning ska ske i den stat där det värdeskap-

ande arbetet har utförts.112 Värde skapas när avtalet ingås. Det ska därför bedömas 

vem som är avgörande för att värde skapas. Om väsentliga ändringar har gjorts i 

avtalet är representanten inte den värdeskapande faktorn och ska inte bedömas vara 

ett fast driftställe. Omfattningen av det arbete huvudmannen måste utföra för att 

avtalet ska ingås ska vägas mot representantens arbete. Om huvudmannen behöver 

göra väldigt lite betyder det att representanten har gjort väldigt mycket för avtalet. 

De två arbetsinsatserna är därför relativa i jämförelse med varandra och kan an-

vändas för att utreda om ändringar är väsentliga. 

4.3.4 Hur den nya skrivelsen ska läsas 

Ovan har jag gjort en uppdelning av den nya skrivelsen i tre delar för att underlätta 

förståelsen av den. För att djupare förstå hur den ska tolkas och tillämpas måste 

den emellertid läsas som en enhet. De tre rekvisiten är nära sammankopplade och 

det är skrivelsen i sin helhet som ska tillämpas och inte de enskilda rekvisiten.  

                                                           
112 Action 7 – Final Report, s. 9. 
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Därför kommer jag i den här delen att förklara hur de tre delarna i flera avseenden 

överlappar varandra och används för att tolka varandra. 

 Grunden i den nya skrivelsen är att ett avtal senare ska ingås. Representanten 

utgör ett fast driftställe om hon har haft en ledande roll som leder till att ett avtal 

ingås utan väsentliga ändringar av huvudmannen och tredje part. Att avtalet ingås 

utan väsentliga ändringar hör tätt ihop med om representanten har haft en ledande 

roll i avtalets ingående. Om representantens arbete (förslag till ett avtal) i stora 

delar ändras, är det svårt att säga att hon har spelat huvudrollen för att avtalet ska 

ingås. Hennes arbete reflekteras inte av ett avtal som hon har varit av avgörande 

betydelse för. Om det sker väsentliga ändringar efter att representanten lämnat över 

tredje part till huvudmannen har hon inte ens deltagit när stora delar av avtalet har 

kommit till. Desto mer arbete som har utförts för att ett avtal ska ingås, efter att 

representanten gjort sitt, desto mindre är avtalet en produkt av dennes arbete. Vä-

sentliga ändringar innebär att representanten inte har spelat en ledande roll.  

 Bestämmelsen hade enligt min uppfattning inte behövt innehålla skrivelsen 

”without material modification”. Skrivelsen är ett rekvisit för att tolka begreppet 

”principal role” och är därför inte nödvändig i avtalstexten. Det är ett rekvisit för 

tolkning och inte ett självständigt villkor. En alternativ lösning hade varit att i kom-

mentaren förklara hur begreppet ska tolkas och att däri betona att ”without material 

modification” är avgörande för begreppet ”principal role”. Att rekvisitet står med 

i avtalet är inte nödvändigt för att det ska vara av vikt vid tillämpning av bestäm-

melsen.  

Jag tror att OECD valt att skriva in ”without material modification” i avtalstex-

ten för att betona vad som är av betydelse i prövningen. Vidare kan OECD vara av 

uppfattningen att rekvisitet är av sådan betydelse att det var nödvändigt att det 

fanns med i avtalstexten. Jag tycker att det valda alternativet gör bestämmelsen 

mer svårtolkad när det presenteras som två separata rekvisit. I praktiken används 

det ena begreppet bara för att tolka det andra vilket inte framgår av den valda for-

muleringen. Vid en djupare läsning av skrivelsen blir den därför svårare att första. 
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Jag vill här inte bara kritisera den valda formuleringen utan visa hur den ska för-

stås. För att förstå den behövde jag förklara vilken roll ”utan väsentliga ändringar” 

har vid tillämpningen.  

 

4.4 Följder av avtalet 

För bestämmelsen tillämplighet krävs det enligt nuvarande definition att avtalen 

ingås i huvudmannens namn. Utformningen innebär att det är lätt att bedöma om 

avtalen ingåtts för företaget eller inte och det är tydligt vem som är ansvarig för att 

prestera enligt avtalet. I det nya förslaget kvarstår skrivelsen ”in the name of the 

enterprise” men bestämmelsen har utökats med två andra alternativa grunder för 

att ett fast driftställe ska uppstå.  

 

b) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, property owned 

by that enterprise or that the enterprise has the right to use, or  

c) for the provision of services by that enterprise, 

 

De nya skrivelserna innebär att bestämmelsen blir tillämplig även fast avtalet 

inte har ingåtts i företagets namn.113 Syftet med de nya skrivelserna är att bestäm-

melsen ska vara tillämplig på avtal som inte har ingåtts i företagets namn men där 

företaget ska prestera det som avtalats.114 Företagets juridiska bundenhet att pre-

stera gentemot tredje man är inte det viktiga, det viktiga är om företaget i praktiken 

är den som presterar det som följer av avtalet gentemot kunden.115 Skrivelserna tar 

sikte på situationer där prestationen i form av varor eller tjänster ska presteras av 

företaget. Det är alltså inte den representant som har förhandlat fram och är bunden 

vid avtalet som ska prestera, utan företaget.  

                                                           
113 Se Cunningham, K., The post-BEPS world of permanent establishment, Tax Notes International May 2 
2016 s 503. 
114 Action 7 – Final Report, s. 20 p. 32.8. 
115 Action 7 – Final Report, s. 20 p. 32.7 
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De typfall som bestämmelserna riktar in sig på är kommissionärsstrukturer.116 

Vid ett kommissionärsförhållande är kommittenten inte bunden av kommission-

ärens handling gentemot tredje man. 117 Kommittenten är bara bunden i förhållande 

till kommissionären. Tidigare har kommissionärer inte utgjort fasta driftställen ef-

tersom företaget inte har varit bunden vid det avtal som ingåtts mellan denne och 

tredje part.118 Genom de nya skrivelserna omfattas även dessa avtal av bestämmel-

serna och det är skälet till införandet av de här diskuterade ändringarna.119  

De nya skrivelserna innebär att prövningen av om ett fast driftställe finns grun-

das på de faktiska omständigheterna parterna emellan. De ger uttryck för ett sub-

stance over form-synsätt. Vilka parter som bundna att prestera enligt avtalet är det 

avgörande. Ett substance over form-synsätt ger en mer rättvisande bild av trans-

aktionen. Samtidigt är prövningen svårare när bedömningen inte grundas på de 

formella parterna, vilka framgår av avtalet, utan istället på de faktiska omständig-

heterna.  

De nya bestämmelserna kan också tolkas som att huvudmannen är bunden till 

kunden även fast avtalet har ingåtts i representantens namn. Huvudmannen är bun-

den mot kommissionären och kommissionären är bunden mot kunden. Om man 

bortser från avtalet ser det i praktiken ut som att huvudmannen är bunden gentemot 

kunden. Ändringarna i bestämmelsen ser igenom det juridiska upplägget för att 

bestämma vilka som är bundna vid det ingångna avtalet.  Den nya lydelsen bortser 

från den juridiska definitionen av ”bindande” och tolkar begreppet brett för att se 

om huvudmannen de facto är bunden vid avtalet. Den ekonomiska länken blir vik-

tigare än den juridiska.120   

Även om ändringarna komplicerar prövningen är den nödvändig för att kom-

missionärer ska kunna bedömas vara fasta driftställen. En sådan prövning kan inte 

                                                           
116 Action 7 – Final Report, s. 20 p. 32.8 
117 SOU 2005:120, s. 60. 
118 Se avsnitt 3.2.1. 
119 Action 7 – Final Report, s 15. 
120 van Duijn, H., IJsselmuiden, R., Will the Netherlands treshold for levying taxes on PEs be lowered by 
proposed changes in line with BEPS Action 7: Preventing the artificial avoidance status, European Taxat-
ion, 2016:2/3. 
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se till de formella förhållandena utan måste inriktas på de faktiska omständighet-

erna.121 Svårigheter vid prövningen kommer att uppstå när de inte är tydligt vad 

som ska presteras eller när både representanten och huvudmannen ska prestera en-

ligt avtalet. Att både representanten och huvudmannen ska prestera enligt avtalet 

borde inte ge ett annat utfall vid prövningen. Huvudmannen är skyldig att prestera 

oavsett om representanten ska det. Bestämmelsen är därför tillämplig även på så-

dana situationer. Detta kan utläsas ur formuleringen av bestämmelsen. Ändring-

arna visar på en mer flytande och flexibel definition.122  

 De nya bestämmelserna i denna del är mycket relevanta för Sverige som har 

civilrättsliga regler om kommissionärer. Kommissionärer kommer med de nya 

skirvelserna utgöra fasta driftställe i Sverige. Det krävs därför att svensk rätt an-

passas på den här punkten.123 

 

                                                           
121 Eisenbeiss, 2016.   
122 Bianco, J., Santos, R., A change of paradigm in international tax law, Bulletin for international taxat-
ion 2016 volume 70 no 3. 
123 Monsenego, 2015. 
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5 Åtgärdsplan 7 och svensk rätt 

I denna del vill jag visa på vilka ändringar som har gjorts i art. 5(5) och hur de 

påverkar svensk rätt och vilka åtgärder som måste vidtas i Sverige. Genom att jäm-

föra den tidigare lydelsen och tolkningen av artikeln med den nya vill jag visa vilka 

ändringar som förslaget innebär. Ändringarna visar hur förslaget påverkar den 

svenska interna rätten.  

 

5.1 Vilka ändringar innebär åtgärdsplan 7? 

Åtgärdsplan 7 innehåller flera ändringar i definitionen av beroende representanter. 

Bestämmelsen har fått en ny utformning och innehåller nya skrivelser som har ut-

ökat bestämmelsens tillämpningsområde. Delar av bestämmelsen har omformule-

rats för att bättre överensstämma med hur prövningen faktiskt går till i praktiken. 

I bestämmelsen har ”an authority to conclude contracts” ändrats till ”concludes 

contracts”.124 Ändringen visar att fokus i prövningen ska vara om representanten 

faktiskt ingår avtal och inte om fullmakt finns. Det som ska bedömas är substansen 

i förhållandet mellan representanten och huvudmannen och inte det formella par-

terna emellan. Om representanten binder huvudmannen vid ingångna avtal är be-

stämmelsen i denna del tillämplig. Även om det inte framgår av den nuvarande 

definitionen sker redan nu en prövning av de faktiska omständigheterna för att av-

göra om representanten binder huvudmannen.125 Den nya skrivelsen visar tydligare 

hur prövningen går till men den tillför inget nytt till prövningen.126 

Skrivelsen om principal role127 är helt ny och har ingen tidigare motsvarighet i 

hur definitionen tidigare var skriven. De omständigheter som är av betydelse vid 

prövningen av principal role är emellertid redan idag av betydelse vid prövningen 

                                                           
124 Se avsnitt 4.2.1. 
125 van Duijn, IJsselmuiden, 2016, s. 80. 
126 Se avsnitt 4.2.1. 
127  Hela skrivelsen ser ut som följer: ”Habitually plays the principal role leading to the conclusion of 
contracts that are routinely concluded without material modification by the enterprise” 
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av om ett fast driftställe finns. Den nya skrivelsen innebär därför inte att bestäm-

melsen tillämpningsområde utökas eller att prövningen ser annorlunda ut.128 Före-

tag har redan idag haft ett fast driftställe om det bedömts att företaget varit bundet 

av en representants förhandlingar.129 Skillnaden är att bestämmelsen blir mer de-

taljerad och det går att utläsa redan i bestämmelsen vad som är av betydelse vid 

prövningen. Den nuvarande bestämmelsen är inte lika detaljerad och för full för-

ståelse av bestämmelsens tillämpningsområde krävs idag ytterligare vägledning 

från praxis. Resultatet av en prövning enligt den nya och den gamla definitionen 

blir emellertid densamma. Svensk rätt överensstämmer med den nuvarande be-

stämmelsen och definitionen av fast driftställe i 2:29 § IL skiljer sig därför inte 

från den nya definitionens tillämpningsområde. För tydlighetens skull bör ändå 

den svenska definitionen ändras så att den överensstämmer med dess motsvarighet 

i skatteavtal. 

 Vilka följder avtalet ska få har utökats med två skrivelser. De nya skrivelserna 

riktar in sig på kommissionärsförhållanden och innebär att också kommissionärer 

omfattas av bestämmelsen. Ändringen utökar bestämmelsens tillämpningsområde 

och skiljer sig från gällande rätt. Kommissionärer utgör idag inte fasta driftställen 

enligt svensk rätt eller modellavtalet. På denna punkt är därför en ändring av den 

svenska interna rätten nödvändig för att den ska överensstämma med den nya de-

finitionen.130 

 

5.2 Konsekvenser för svenska skatteavtal 

En del i BEPS-projektet är ett införande av ett multilateralt skatteavtal. Ett sådant 

instrument gör att en omförhandling av samtliga skatteavtal för de länder som be-

rörs av BEPS-projektet inte är nödvändig. Istället för att samtliga stater omför-

handlar varje enskilt avtal ansluter sig staterna till det multilaterala avtalet. När 

                                                           
128 Jfr. HJI-Panayi, Christiana, International tax law following the OECD/G20 base erosion and profit 
shifting project, Bulletin for international taxation 2016 volume 70 no 11.     
129 Se avsnitt 3.2. 
130 Skatteverket, BEPS - ett arbete inom OECD https://www.skatteverket.se/foretagochorganisat-
ioner/skatter/internationellt/bepsettarbeteinomoecd/bepsatgardspunk-
terna.4.3810a01c150939e893f7643.html 
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avtalet träder i kraft påverkar det befintliga skatteavtal genom att vissa bestämmel-

ser tillkommer och vissa befintliga bestämmelser ändras.131 I arbetet med att ta 

fram instrumentet är över 100 länder anslutna och ett förslag till avtalstext har pre-

senterats men det är inte klart vilka som i slutändan kommer att skriva på avtalet.132 

Syftet med det multilaterala avtalet är att snabbt genomföra de ändringar som 

har presenterats i BEPS-projektet. För ett framgångsrikt projekt krävs ett konse-

kvent genomförande och tillämpning.133 Med avtalet implementeras på ett synkro-

niserat och effektivt sätt de ändringar som har föreslagits i BEPS-projektet.134 I 

dessa ändringar ingår arbetet för att motverka det artificiella undvikandet av status 

som fast driftställe. En fullständig genomgång av förslaget faller utanför syfte med 

den här uppsatsen varför jag nöjer mig med denna mycket korta genomgång.  

Om Sverige ansluter sig till avtalet behöver inte de befintliga skatteavtal som 

Sverige redan har ingått omförhandlas. Detta gäller dock bara de avtal som har 

ingåtts med stater som också väljer att ansluta sig till det multilaterala avtalet. Om 

Sverige ansluter sig till avtalet kommer det precis som vid en ändring i ett befintligt 

avtal krävas en lagändring för att det ska få effekt i svensk rätt.135 Mellan Sverige 

och de andra stater som skriver på avtalet är det emellertid i kraft från signering. 

Ett anslutande till avtalet skulle för svensk del innebära att väldigt mycket arbete 

skulle undvikas. Ur ett praktiskt perspektiv vore det därför att föredra. Samtidigt 

innebär det att Sverige inte har samma möjlighet att själv bestämma vad avtalet 

ska innehålla.  

 

                                                           
131 Kleist, D., Ett multilateralt instrument för att genomföra ändringar i skatteavtal, SN 2016 s. 713. 
132 OECD, BEPS, Frequently asked questions, http://www.oecd.org/ctp/beps-frequentlyaskedques-
tions.htm#Action7 2016-11-02 
133 Pascal, R., The BEPS package – promise kept, Bulletin for international taxation 2016 volume 70 no 4. 
134 OECD (2015), Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, Action 15 -2015 
Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, s. 18. 
135 Hultqvist, A., Wiman, B., BEPS – Implementering i svensk skatterätt, SvSkT 2015:4. 
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5.3 Vad händer om Sverige inte anpassar lagstiftningen? 

För att Sveriges dubbelbeskattningsavtal ska överensstämma med förslaget behö-

ver dessa omförhandlas, alternativt att Sverige skriver på det multilaterala skatte-

avtal som OECD har presenterat.136 Definitionen i dubbelbeskattningsavtalen 

kommer att ha ett större tillämpningsområde än svensk intern rätt under den tid det 

tar för svenska intern rätt att ändras. Den diskrepans i tillämpningsområde som 

uppstår får som konsekvens att Sverige inte har möjlighet att beskatta de inkomster 

de har beskattningsrätt till enligt skatteavtalet. Det följer av att ett dubbelbeskatt-

ningsavtal aldrig kan utöka en stats beskattningsrätt, bara begränsa den.137 Be-

gränsningen av den svenska beskattningsrätten gäller bara de ändringar som har 

utökat bestämmelsens tillämpningsområde i skatteavtalet. Ändringar som sett till 

språk är nya men som inte har utökat bestämmelsens tillämpningsområde begrän-

sar inte den svenska beskattningsrätten. 

 Om Sverige ingår det multilaterala skatteavtalet är det möjligt att det träder i 

kraft före definitionen av fast driftställe ändras i svensk intern rätt. De problem 

som jag beskrivit ovan kommer att bli aktuella i den situationen. Avtalet kommer 

att ge Sverige beskattningsrätt för en inkomst som inte kan beskattas enligt intern 

rätt. Konsekvensen kan bli att inkomsten inte beskattas i något land. Samtidigt 

kommer Sverige förlora beskattningsrätt för de inkomster som enligt den utökade 

bestämmelsen härrör från fasta driftställen i andra stater. För svensk del blir det 

dubbel förlust. För att undvika den situationen krävs det att intern rätt ändras sam-

tidigt som det nya avtalet börjar gälla mellan Sverige och den andra staten.  

 Icke synkroniserade ändringar kan leda till att utländska juridiska personer med 

inkomster från ett fast driftställe (enligt den nya definitionen) i Sverige inte bes-

kattas i Sverige eller i hemviststaten. Hemviststaten bedömer att ett fast driftställe 

finns i Sverige enligt avtalet och beskattar därför inte dessa inkomster. Enligt 

svensk intern rätt är det samtidigt inte ett fast driftställe och inkomsten kan därför 

inte heller beskattas i Sverige. Följden blir dubbel icke-beskattning för dessa före-

tag.   

                                                           
136 Se avsnitt 5.2. 
137 Se avsnitt 2.1. 
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6 Sammanfattande kommentar 

Syftet med uppsatsen har varit att utreda vad förslagen i åtgärdsplan 7 innebär och 

hur de påverkar svensk rätt. Definitionen av fast driftställe har skapat mycket fru-

stration bland skattemyndigheter i länder världen över. Den har inte följt med i 

utvecklingen för hur bolag har bedrivit sin verksamhet och en ändring har varit 

nödvändig.138 I min uppsats har jag kommit fram till att det förslag som presente-

rats innehåller flera ändringar från existerande bestämmelser. Ett avtal måste inte 

längre ingås i huvudmannens namn utan avtalets innehåll kan även presteras av 

huvudmannen. I båda fallen är bestämmelsen tillämplig och ändringarna gör att 

kommissionärer nu omfattas. Andra ändringar i bestämmelsen är nya sett till skri-

velsen men reflekterar hur skattemyndigheter gör sin prövning i praktiken redan 

idag. Den nya skrivelsen om ”principal role” är sådan. Den nya skrivelsen beskri-

ver tydligare än innan hur prövningen går till och vad som är av betydelse vid 

prövningen. Genom att skriva ut det blir det tydligare hur prövningen faktiskt går 

till men bestämmelsens tillämpningsområde har inte blivit större av de ändring-

arna.  

För svensk del innebär förslaget att ändringar måste göras i definitionen av fast 

driftställe i 2:29 § IL. Sverige har även en möjlighet att ansluta sig till det multila-

terala dubbelbeskattningsavtalet, istället för att omförhandla alla dubbelbeskatt-

ningsavtal separat. Av vikt är att ändringar i den svenska interna rätten sker sam-

tidigt som det multilaterala avtalet ingås eller befintliga avtal ändras. I annat fall 

kan Sverige under en övergångsperiod gå miste om rätten att beskatta vissa in-

komster. Det kan leda till dubbel icke-beskattning.  

Den nya bestämmelsen innehåller flera subjektiva moment och har kritiserats 

för att vara vag. Dessutom är inte den vägledande kommentaren särskilt vägle-

dande för tolkningen. Att det inte heller är klart hur Sverige kommer att implemen-

tera den nya bestämmelsen i dubbelbeskattningsavtal gör att det finns flera intres-

santa frågor som kommer att besvaras under den närmsta tiden.   

 

                                                           
138 Action 7 – Final Report, s. 9. 
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