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” Det är en god vana att då och då ifrågasätta saker och ting som man i 
åratal har tagit för givna. ” 

 – Tyskt ordspråk 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

I en alltmer globaliserad värld, där företag och privatpersoner i allt högre utsträckning 

verkar internationellt, ställs det nya krav, inte minst på skatterättens område. Behovet av 

harmoniserade regelverk för att underlätta utlandsetableringar och investeringar 

utomlands ökar, men också för att kunna kontrollera hur människor och kapital rör sig 

länderna emellan. Detta har lett till att dubbelbeskattningsavtalen fått en allt viktigare 

roll på det skatterättsliga planet. Vid olika typer av gränsöverskridande transaktioner 

och då privatpersoner och företag skaffar sig inkomst från olika länder, är det många 

aktörer som vill vara med och bestämma hur de inkomster som uppstått ska beskattas. 

Det pågår en ständig kamp mellan de skattskyldiga och de nationella 

skattemyndigheterna, men också mellan de länder som är inblandade i olika 

internationella transaktioner. Exempel på en sådan situation är när ett företag som är 

etablerat i en stat bedriver affärsverksamhet, helt eller delvis, i en annan stat. I det fallet 

ställs företaget ofta inför det faktumet att både dess hemviststat och den andra staten gör 

anspråk på att få beskatta företaget för dess inkomster, om ett s.k. fast driftställe anses 

ha uppstått där. 

 
OECD1 lade under hösten 2011 fram ett diskussionsunderlag2 angående tolkningen och 

tillämpningen av artikel 5 om fast driftställe i det modellavtal3 som organisationen 

utarbetat. Diskussionsunderlaget innehöll bl.a. förslag till ändringar i kommentarerna 

till artikel 5. De synpunkter som kom in till OECD med anledning av dessa förslag 

granskades och den 7 september 2012 hölls en allmän rådfrågning i Paris med bl.a. 

representanter från näringslivet. Den 19 oktober samma år presenterade OECD ett 

reviderat utkast4 på förslag gällande tolkningen och tillämpningen av artikel 5. Fram till 

den 31 januari 2013 har möjlighet funnits att inkomma med ytterligare synpunkter på 

dessa förslag och en rad företag, organisationer m.fl. har tagit tillfället i akt att framföra 

sina synpunkter. Efter att OECD tagit del av dessa synpunkter är avsikten att förslagen 

ska tas med i nästa uppdatering av modellavtalet och kommentarerna till detta. 

                                                            
1 Organisation for Economic Co-operation and Development. 
2 Interpretation and Application of Article 5 (Permanent Establishment) of the OECD Model Tax 
Convention, 12 October 2011 to 10 February 2012 (OECD), 2011. 
3 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital, 2010. 
4 OECD Model Tax Convention: Revised Proposals Concerning The Interpretation and Application of 
Article 5 (Permanent Establishment), 19 October 2012 to 31 January 2013 (OECD), 2012. 
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Mot bakgrund av de förslag som OECD lagt fram, särskilt de senare reviderade 

förslagen, vill jag i denna uppsats undersöka hur begreppet fast driftställe ska tolkas 

enligt OECD, med betoningen på när ett fast driftställe ska anses föreligga och vilken 

vikt man egentligen bör lägga vid de ändringar som OECD föreslår, samt om OECD 

borde göra mer för att förtydliga rättsläget när det gäller uppkomsten av fasta 

driftställen. 

 

1.2 Syfte  

Det främsta syftet med uppsatsen är att undersöka när ett fast driftställe ska anses 

föreligga enligt OECD. Utgångspunkten är OECD:s föreslagna ändringar i 

kommentarerna till artikel 5 om fast driftställe i modellavtalet. Jag har valt att analysera 

de föreslagna ändringarna utifrån ett större perspektiv, nämligen hur dessa ändringar, 

om de går igenom, bör användas eller inte vid tolkningen och tillämpningen av 

ingångna dubbelbeskattningsavtal mellan länder som utformat sina avtal i enlighet med 

OECD:s modellavtal. Vilken vikt bör eventuella ändringar i kommentarerna till 

modellavtalet tillmätas vid tolkningen av dubbelbeskattningsavtal? Finns det 

överhuvudtaget någon rättslig grund för att använda kommentarerna till modellavtalet 

vid tolkningen och tillämpningen av skatteavtal länder emellan?  För att kunna ta 

ställning till dessa frågor har jag särskilt valt att undersöka vilken metod som bör 

användas vid tolkningen av dubbelbeskattningsavtal. Jag undersöker också om rättsläget 

kan antas bli tydligare om OECD:s förslag går igenom. I uppsatsen behandlas såväl 

skatterättsliga som folkrättsliga och konstitutionella aspekter. 

 

1.3 Avgränsning 

OECD:s reviderade utkast innehåller en rad förslag på ändringar och tillägg i 

kommentarerna till artikel 5 i modellavtalet. Av utrymmesskäl kommer inga andra 

ändringar att beröras än de som avser tidsaspekten (kravet på varaktighet) för när ett fast 

driftställe ska anses uppstå. Denna aspekt hör samman med första punkten i artikel 5, 

där huvudregeln och definitionen av ett fast driftställe fastslås. Inte heller kommer något 

särskilt EU-rättsligt perspektiv på ämnet att diskuteras. Även om viss praxis från 

OECD:s medlemsstater tas upp i uppsatsen, avser jag inte att göra någon omfattande 

2 



 

rättsfallsanalys. Ämnet behandlas istället utifrån mer allmänna uppfattningar som 

kommit till uttryck i såväl praxis som doktrin. 

 

1.4 Metod och material 

Grunden för analysen och diskussionen är det reviderade utkastet på förslag till 

ändringar som OECD presenterat (de reviderade förslagen). Även OECD:s första utkast 

på förslag (diskussionsunderlaget) är av betydelse. På så vis kan man säga att dessa 

dokument utgör mina primära källor i någon bemärkelse. Eftersom diskussionen dock 

förs utifrån ett större perspektiv, nämligen vilken rättslig grund det finns för att tillämpa 

kommentarerna till OECD:s modellavtal vid tolkningen av ingångna 

dubbelbeskattningsavtal samt vilken vikt som bör tillmätas dessa, kan man säga att 

kommentarerna som helhet utgör en viktig grund för analysen och diskussionen. Vidare 

har vissa av de synpunkter som representanter från näringslivet har kommit med på de 

reviderade förslagen beaktats. Till bakgrundsdelen används framförallt doktrin på det 

internationella skatterättsliga området. Även till den mer analytiska delen används 

relevant doktrin. Lagtext och praxis används löpande som stöd genom hela uppsatsen. 

Eftersom ämnet till stor del bygger på ett utkast på förslag till ändringar, består en hel 

del av uppsatsens innehåll av hypotetiska resonemang de lege ferenda.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med en allmän bakgrund där dubbelbeskattningens effekter diskuteras 

samt vilka metoder som kan användas för att undanröja eller lindra dessa effekter. 

Fokus ligger i detta sammanhang främst på dubbelbeskattningsavtalens roll och hur 

dessa samspelar med den interna skatterätten. Denna del syftar främst till att ge läsaren 

en uppfattning om varför dubbelbeskattningsavtalen spelar en viktig roll i situationer då 

dubbelbeskattning är för handen och den ligger på så vis till grund för den mer 

djupgående diskussionen i uppsatsen. Bakgrundsdelen följs av en allmän diskussion 

kring de problem som kan uppstå vid tolkningen av dubbelbeskattningsavtalen. Jag 

fokuserar särskilt på frågor som rör hur tolkning av dubbelbeskattningsavtal skiljer sig 

från tolkning av annan skatterätt samt vilka metoder som bör tillämpas vid tolkningen. 

Även hur man bör lösa konflikter mellan bestämmelser i ett dubbelbeskattningsavtal 

och internrättsliga bestämmelser berörs. Sista delen av diskussionen ägnar jag åt 

OECD:s modellavtal och kommentarerna till detta samt om dessa bör tillmätas 
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betydelse vid tolkningen och tillämpningen av dubbelbeskattningsavtal länder emellan. 

Diskussionsdelen är tänkt att fungera som en brygga till den sista delen av uppsatsen, 

som består av en analys av definitionen av fast driftställe såsom den kommer till uttryck 

i OECD:s modellavtal och kommentarerna till detta. Fokus ligger på tidsaspekten för 

när ett fast driftställe bör anses föreligga. I denna del undersöker jag OECD:s förslag till 

ändringar i kommentarerna samt hur dessa förhåller sig till den allmänna uppfattningen 

i praxis och doktrin. Uppsatsen avrundas med en slutsats, där jag mot bakgrund av den 

diskussion som förts i uppsatsen, redogör för huruvida OECD:s förslag till ändringar i 

kommentarerna till art. 5.1 i modellavtalet bör tillmätas betydelse eller inte vid 

tolkningen och tillämpningen av ingångna dubbelbeskattningsavtal samt vilken vikt som 

bör tillmätas dessa i sådana fall. Allra sist i uppsatsen ger jag en avslutande kommentar 

till ämnet som behandlats i uppsatsen.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Internationell dubbelbeskattning 

När inkomster har anknytning till mer än ett land kan vissa skatterättsliga problem av 

internationell karaktär uppstå. Olika länder tillämpar olika principer i sin interna 

skatterätt för att bland annat fastställa skattskyldighet och när dessa regler kolliderar 

löper skattebetalarna risk att få betala skatt i flera länder i samband med internationella 

transaktioner.5 Ett dåligt samspel mellan de interna skattelagstiftningarna kan i vissa fall 

även utnyttjas av de skattskyldiga för att undgå beskattning.6 Traditionellt brukar man 

tala om tre principer på vilka en stat kan grunda sin rätt att beskatta: hemvistprincipen 

(eller domicilprincipen), som innebär att en fysisk eller juridisk person är skattskyldig 

där denne har sin (skatterättsliga) hemvist, källstatsprincipen, vilken innebär att den stat 

som inkomsten härrör ifrån beskattar ett subjekt för de inkomster som uppkommit där 

och nationalitetsprincipen, som innebär att den stat där en person är medborgare 

beskattar dennes samtliga inkomster.7 Även en fjärde princip, territorialitetsprincipen, 

används i vissa stater som grund för rätten att beskatta. Den innebär att en stat endast 

beskattar en person för inkomster som har tillräcklig anknytning till staten i fråga.8 Om 

                                                            
5 Lindencrona, Gustaf, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, 1994, s. 29 f. 
6 Michelsen, Aage, Samspillet mellem interne danske skatteregler og interne skatteregler i andre lande, i 
Festskrift till Nils Mattson, 2005, s. 278. 
7 Dahlberg, Mattias, Fast driftställe – ett begrepp på drift?, SN, nr. 12, 1993, s. 712 f. 
8 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, 3 uppl., 2012, s. 25.  
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samma eller liknande skatter under en och samma tidsperiod träffar ett och samma 

skattesubjekt för samma skatteobjekt i två eller flera stater föreligger internationell 

dubbelbeskattning.9 Om en person blir beskattad i två eller flera stater, men den 

sammanlagda skatten inte blir större än om han eller hon endast beskattats i en stat 

föreligger dock inte någon internationell dubbelbeskattning.10  

 
2.2 Undanröjande av internationell dubbelbeskattning 

Konsekvensen av att ett subjekt blir beskattat för sina inkomster flera gånger drabbar 

inte enbart den skattskyldige själv utan kan även få effekter på världsekonomin. 

Dubbelbeskattningen innebär bl.a. ett hinder för den fria rörligheten av kapital och 

personer eftersom företags och privatpersoners vilja att etablera sig utomlands kan 

hämmas, vilket i sin tur leder till en minskad ekonomisk effektivitet.11 När man ska 

utvärdera de effekter som beskattningen kan medföra i fråga om investeringar och 

etableringar utomlands har olika ekonomiska neutralitetsprinciper utvecklats. Det 

brukar bl.a. talas om Capital Import Neutrality (CIN) och Capital Export Neutrality 

(CEN). CIN innebär att inkomster i det land där investeringen äger rum ska beskattas 

likartat i förhållande till den beskattning som inhemska investerare är föremål för. CEN 

utgår från investerarens hemviststat och innebär att inkomster från utlandet i 

hemviststaten ska beskattas på liknande sätt som inkomster från hemviststaten.12   

 

2.2.1 Intern rätt 

Det finns olika sätt att lindra de effekter som dubbelbeskattningen ger upphov till. Dels 

finns det ofta regler i en stats interna skattelagstiftning som syftar till att undvika eller 

åtminstone minska risken för att dubbelbeskattning drabbar de skattskyldiga, dels kan 

länderna ingå dubbelbeskattningsavtal med varandra. Förhållandet mellan den interna 

rätten och dubbelbeskattningsavtalen kommer att behandlas längre fram. Ensidiga 

åtgärder från en stats sida för att lindra eller undanröja dubbelbeskattning kan antingen 

bygga på rent intern lagstiftning i den enskilda staten eller vara resultatet av 

lagstiftningssamarbete länder emellan, t.ex. EU-samarbetet.13 Lindencrona skiljer på 

                                                            
9 Mattsson, Nils, Svensk internationell beskattningsrätt, 14 uppl., 2004, s. 159. 
10 Lindencrona (1994), s. 33. 
11 A.a. s. 30. 
12 Dahlberg (2012), s. 25 f. 
13 Westberg, Björn, Will Double Tax Conventions Be More Extensively Used? i Festskrift till Gustaf 
Lindencrona, 2003, s. 560. 
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rent intern skatterätt, intern internationell skatterätt och dubbelbeskattningsavtalsrätt. 

Den interna internationella skatterätten och dubbelbeskattningsavtalsrätten utgör 

tillsammans den internationella skatterätten, som behandlar förhållanden som har 

anknytning till utlandet.14  

 
I den svenska interna skatterätten tillämpas i första hand hemvistprincipen. Enligt 3 kap. 

3 och 8 §§ inkomstskattelagen15 (IL) är en fysisk person som är bosatt, stadigvarande 

vistas i eller har väsentlig anknytning till Sverige, obegränsat skattskyldig för alla sina 

inkomster från Sverige och från utlandet. Enligt 6 kap. 3 och 8 §§ IL är på samma sätt 

juridiska personer obegränsat skattskyldiga här för alla sina inkomster från Sverige och 

från utlandet, om dessa personer på grund av registrering eller, om registrering inte har 

skett, platsen för styrelsens säte eller någon annan omständighet är att anse som svenska 

juridiska personer. Huvudregeln i den svenska interna skatterätten är alltså att fysiska 

och juridiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige beskattas på samma 

sätt för sina inkomster från såväl Sverige som utlandet. Många andra länder tillämpar 

också denna princip. I 3 kap. 17 § och 6 kap. 7 § IL föreskrivs när en fysisk respektive 

juridisk person anses vara begränsat skattskyldig i Sverige. En person som enligt svensk 

skatterätt anses vara obegränsat skattskyldig här kan enligt en annan stats interna 

skattelagstiftning anses vara begränsat skattskyldig för sina inkomster i den staten, 

vilket innebär att en dubbelbeskattningssituation lätt kan uppstå.  

 
För att undanröja eller lindra de effekter som dubbelbeskattningen kan ge upphov till 

finns det särskilda regler i den svenska interna skatterätten. De metoder som dessa 

regler bygger på är bl.a. undantag från beskattning (exemption), avräkning av utländsk 

skatt (credit) och kostnadsavdrag för i utlandet erlagd skatt (cost deduction).16 

Regeringen kan i sällsynta dubbelbeskattningssituationer även medge befrielse från 

statlig inkomstskatt, om det föreligger ömmande omständigheter eller annars synnerliga 

skäl (65 kap. 11 § IL). Detta är dock mycket sällsynt och kommer därför inte närmare 

behandlas i uppsatsen.  

 
Den första metoden (exemption) kommer till uttryck genom den s.k. sexmånadersregeln 

(3 kap. 9 § 1 stycket IL) och ettårsregeln (3 kap. 9 § 2 stycket IL) som kan bli 

                                                            
14 Lindencrona (1994), s. 23. 
15 Inkomstskattelag (1999:1229). 
16 Dahlberg (2012), s. 101. 
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tillämpliga för fysiska personer som tillfälligt vistas och tar anställning utomlands. 

Enligt dessa regler undantas, under vissa omständigheter, de tjänsteinkomster som den i 

Sverige obegränsat skattskyldige skaffat sig i verksamhetslandet. Den skattskyldige 

skulle även utan dessa regler många gånger slippa betala skatt i Sverige på sina 

utländska inkomster p.g.a. de dubbelbeskattningsavtal som Sverige ingått med stater 

runt om i världen. Genom reglerna i IL minskas dock de situationer då skatteavtalen 

måste tillämpas, vilket underlättar för både de skattskyldiga och Skatteverket.17 När de 

första reglerna om befrielse från svensk skatt vid tjänstgöring utomlands infördes 1967 

var skälen att man på så vis kunde förhindra att den skattskyldige skulle bli beskattad 

för samma inkomst både i Sverige och i verksamhetslandet. På så vis skulle det 

praktiska taxeringsarbetet förenklas och den skattskyldige skulle enklare kunna bedöma 

sin skattesituation.18  

 
I den svenska interna skatterätten finns även regler som medger avräkning (credit) av i 

utlandet erlagd skatt. Dessa regler återfinns i en särskild lag, avräkningslagen19 (AvrL). 

Huvudprincipen enligt AvrL är att den utländska skatten dras av (avräknas) från den 

svenska skatten, vilket medför att dubbelbeskattningen i princip helt kan undanröjas och 

att skattebelastningen för den skattskyldige blir lika stor som om hans eller hennes 

utländska inkomster varit svenska.20 Enligt 2 kap. 9 § AvrL tillåts dock endast 

avräkning med ett belopp (”spärrbeloppet”) som motsvarar den svenska skatt som 

belöper på de utländska inkomsterna. Enligt den s.k. overall-principen ska ett enda 

spärrbelopp beräknas för alla den skattskyldiges inkomster under beskattningsåret, 

vilket är generöst mot de skattskyldiga då en hög skatt i en utländsk stat vid 

beräkningen av spärrbeloppet kan uppvägas av en låg skatt i en annan utländsk stat. De 

utländska inkomsterna läggs således ihop vid beräkningen av spärrbeloppet.21  Vidare 

måste, enligt 2 kap. 1 § 1 stycket AvrL, vissa förutsättningar vara uppfyllda för att den 

skattskyldige ska ha rätt att räkna av sin utländska skatt. Enligt 2 kap. 2 § AvrL 

föreligger dock inte rätt till avräkning om den statliga och kommunala inkomstskatten, 

den utländska skatten och den utländska intäkten omfattas av ett skatteavtal. Däremot 

                                                            
17 Andersson, Mari m.fl., Inkomstskattelagen: En kommentar, (version den 1 januari 2013, 13 uppl., 
Zeteo), kommentar till 3 kap. 9 § IL. 
18 Prop. 1989/90:110, s. 385. 
19 Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt. 
20 Lodin, Sven-Olof m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, 13 uppl., 2011, s. 629 f. 
21 A.a. s. 630 f. 
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kan skatteavtalen hänvisa till AvrL då avräkning ska ske enligt avtalet.22 Av 1 kap. 7 § 

AvrL framgår att om en skattskyldig enligt ett skatteavtal genom avräkning har rätt till 

större nedsättning än vad som följer av AvrL, ska nedsättning ske med det ytterligare 

belopp som föranleds av avtalet. Däremot finns det inget stadgande om hur situationen 

då en tillämpning av AvrL i sin helhet är mer förmånlig än att tillämpa lagen i 

kombination med skatteavtalet, vilket Dahlberg särskilt påpekar och menar att i dessa 

fall borde avtalets regler få ge vika för de mer förmånliga bestämmelserna i AvrL, i 

enlighet med den s.k. ”gyllene regeln”, som kommer att behandlas längre fram. 23  

 
Ett ytterligare sätt att lindra de effekter som dubbelbeskattningen kan ge upphov till är 

möjligheten till kostnadsavdrag (cost deduction) för i utlandet erlagd skatt, som regleras 

i 16 kap. 18-19 §§ IL. Utgifter för utländska skatter räknas i vissa fall som utgifter för 

att förvärva och bibehålla inkomster, vilket som huvudregel ger rätt till avdrag.24 

Reglerna i 16 kap. 18-19 §§ IL avser inkomstslaget näringsverksamhet, men genom 

hänvisning i 12 kap. 1 § 3 stycket och 42 kap. 2 § IL gäller bestämmelserna om 

avdragsrätt även inkomstslaget tjänst respektive kapital.25 Bestämmelserna om 

avdragsrätt för betald utländsk skatt infördes 1951 som ett sätt att lindra effekterna av 

internationell dubbelbeskattning i de fall då det inte fanns några avtalsbestämmelser.26 

Fördelen med att använda avdragsmetoden är att den är lätt att tillämpa och vid till sin 

omfattning. En nackdel med metoden är att den internationella dubbelbeskattningen 

aldrig kan undanröjas helt utan endast lindras, eftersom den utländska skatten behandlas 

som en omkostnad.27 

 

2.2.2 Dubbelbeskattningsavtalsrätt 

Ett annat sätt att undanröja eller åtminstone lindra effekterna av dubbelbeskattning är 

genom att stater ingår dubbelbeskattningsavtal med varandra. 

Dubbelbeskattningsavtalen är ofta utformade efter olika modellavtal, som tagits fram 

inom organisationer som OECD och FN. Modellavtalen arbetas fram av olika 

arbetsgrupper inom organisationerna, bestående av representanter från 

skattemyndigheter och affärsvärlden. Bestämmelserna i modellavtalen återspeglar 
                                                            
22 Dahlberg (2012), s. 111 f. 
23 A.a. s. 112. 
24 Andersson m.fl. (version den 1 januari 2013), kommentar till 16 kap. 18-19 §§ IL. 
25 Dahlberg (2012), s. 120. 
26 Andersson m.fl. (version den 1 januari 2013), kommentar till 16 kap. 18-19 §§ IL. 
27 Lodin m.fl. (2011), s. 629. 
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medlemsstaternas hållning när det kommer till den internationella skatterätten och 

avtalen kan därför sägas vara den bästa tillgängliga praxisen på 

dubbelbeskattningsavtalsrättens område.28  Enligt Pistone kan man säga att 

modellavtalen är ”the soft source of international tax rules, which then find their 

normative dimension in the bilateral tax treaties that include them”.29 Skatteavtalen kan 

vara antingen bilaterala (mellan två stater) eller multilaterala (mellan flera stater). De 

kan även vara fullständiga eller partiella. I de fullständiga avtalen regleras i princip alla 

slags inkomster och förmögenheter, medan de partiella avtalen begränsar sig till 

inkomster av viss typ, t.ex. inkomster från sjö- och lufttransporter.30  

 
Dubbelbeskattningsavtalen är folkrättsliga avtal (traktater) staterna emellan. Genom 

dubbelbeskattningsavtalen förpliktar sig de avtalsslutande staterna att gentemot 

varandra vidta eller undvika vissa åtgärder. Uppfyller en stat inte en förpliktelse enligt 

avtalet kan det vara fråga om ett folkrättsbrott.31 För att dubbelbeskattningsavtalen ska 

gälla som lag i en stat krävs ofta vissa åtgärder från den enskilda staten. Vilka åtgärder 

som krävs beror på om staten i fråga tillämpar en monistisk princip eller en dualistisk 

princip. I en stat som följer den monistiska läran betraktas den interna rätten och den 

internationella rätten såsom härrörande ur ett och samma rättsliga system, som verkar 

inom en och samma rättsliga sfär och tillhör en enhetlig rättsordning.32 Det finns dock 

två varianter av monism: monism med statsrättsprimat och monism med folkrättsprimat. 

Enligt den förstnämnda varianten utgör den internationella rätten ett regelsystem genom 

vilket varje stat för sig reglerar sitt förhållande till andra stater och den utgör en del av 

den interna rättsordningen. Enligt det monistiska synsätt som förespråkar 

folkrättsprimat anses den internationella rätten vara överordnad den interna rätten, som 

härleder sin giltighet från den internationella rätten.33 Enligt den dualistiska principen 

utgör den interna rätten och den internationella rätten två skilda rättssystem med olika 

rättskällor och olika rättssubjekt vilka existerar helt oberoende av varandra. För att 

kunna tillämpa internationell rätt i den interna rätten måste därför den internationella 

rätten på något vis införlivas i den interna rätten för att på så vis bli giltig och tillämpbar 

                                                            
28 Pistone, P, General report, i Lang m.fl.,The Impact of the OECD and UN Model Conventions on 
Bilateral Tax Treaties, 2012, s. 1. 
29 Ibid. 
30 Pelin, Lars, Internationell skatterätt i ett svenskt perspektiv, 5 uppl., 2011, s. 87. 
31 Lindencrona (1994), s. 11. 
32 Sevastik, Per m.fl., En bok i folkrätt, 2009, s. 73. 
33 Abass, Ademola, International Law: Text, Cases and Materials, 2012, s. 161 och Pelin (2011), s. 89 f. 
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gentemot en stats medborgare.34 Den internationella rätten anses inte vara överordnad 

den nationella rätten utifrån det dualistiska synsättet. Nationella myndigheter och 

domstolar är endast bundna att tillämpa den internationella rätten såvida det finns en 

bestämmelse i den nationella rätten som stadgar detta. Det är således en fråga om 

samordning mellan de olika rättssystemen snarare än att den ena rätten är överordnad 

den andra.35 I Sverige tillämpas framförallt ett dualistiskt synsätt, som i första hand 

kommit till uttryck genom praxis.36 För att åtaganden i ett dubbelbeskattningsavtal ska 

få internrättslig verkan måste därför dessa tas in i en svensk lag, vilket sker genom en 

särskild inkorporationslag. Genom denna lagstiftningsakt införlivas 

dubbelbeskattningsavtalet i svensk rätt. 37 

 
2.3 Ingående och införlivande av ett dubbelbeskattningsavtal i svensk rätt 

I Sverige ingås överenskommelser med andra stater eller med mellanstatliga 

organisationer av regeringen (10 kap. 1 § regeringsformen38, RF). För att regeringen 

dock ska få ingå en för riket bindande överenskommelse, t.ex. ett 

dubbelbeskattningsavtal, krävs enligt 10 kap. 3 § RF riksdagens godkännande om detta 

innebär att en lag ändras, upphävs eller att ny lag stiftas. Detsamma gäller då 

överenskommelsen gäller ett ämne som riksdagen ska besluta om eller som i övrigt är 

av större vikt. Detta hänger ihop med legalitetsprincipen, enligt vilken all offentlig makt 

utgår från folket och utövas under lagarna (1 kap. 1 § RF). Skatterätten tillhör enligt 8 

kap. 2 och 3 §§ RF det primära lagområdet, som ska beslutas av riksdagen.39 Eftersom 

dubbelbeskattningsavtal inte enbart gäller förhållandet mellan stater utan även är tänkta 

att få verkan för enskilda, måste således regeringen få riksdagens godkännande innan ett 

dubbelbeskattningsavtal ingås.  

 
När ett dubbelbeskattningsavtal med en främmande stat ska förhandlas fram utser 

utrikesministern (ibland ett annat statsråd) en förhandlingsdelegation som normalt 

består av tjänstemän från Finansdepartementet.40 När förhandlingarna med den 

                                                            
34 Sevastik m.fl. (2009), s. 74. 
35 Abass (2012), s. 161. 
36 Kleist, David, Methods for Elimnation of Double Taxation under Double Tax Treaties – with Particular 
Reference to the Application of Double Tax Treaties in Sweden, 2012, s. 51. 
37 Dahlberg, Mattias, Svensk skatteavtalspolitik och utländska basbolag, 2000, s. 64 och Fensby, Torsten, 
Ingående och införlivande av dubbelbeskattningsavtal, SvSkT, nr. 6-7, 1995, s. 411 ff. 
38 Regeringsform (1974:152). 
39 Pelin (2011), s. 89. 
40 Lindencrona (1994) s. 12. 
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utländska staten är avslutade undertecknas avtalet av förhandlarna för de avtalsslutande 

staterna och läggs för svensk del fram inför finansministern, som sedan skickar det på 

remiss till Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket. Om inga ändringar föreslås 

fattar regeringen beslut om att avtalet ska undertecknas. Oftast är det utrikesministern 

eller finansministern som skriver under avtalet för Sveriges del.41 Genom 

undertecknandet markerar de avtalsslutande staterna att de är överens om avtalstexten.42 

Avtalet läggs sedan fram inför riksdagen i form av en proposition, i vilken regeringen 

föreslår att riksdagen dels godkänner avtalet, dels antar regeringens förslag till lag om 

dubbelbeskattningsavtal (inkorporationslagen) till vilken hela avtalet finns bifogat.43 

Propositionen innehåller därmed två förslag till riksdagen, dels att själva avtalet ska 

antas (den folkrättsliga sidan), dels att inkorporationslagen ska antas (den internrättsliga 

sidan), vilket är ett uttryck för den dualistiska principen som tillämpas i Sverige.44 

Innan förslagen i propositionen antas av riksdagen behandlas den i Skatteutskottet.45 

Riksdagen kan inte göra några ändringar i avtalstexten, eftersom nya förhandlingar med 

den andra staten i sådana fall måste inledas.46 Antas avtalsförslaget av riksdagen kan det 

ratificeras, vilket innebär att det blir folkrättsligt bindande. Ett annat är alternativ är att 

länderna på diplomatisk väg utbyter noter med varandra där det framgår att båda 

staterna godkänner avtalstexten.47  Avtalet blir då bindande staterna emellan när båda 

staterna mottagit noter av varandra.48 I en traditionell lagstiftningsprocedur anges 

normalt i lagen när denna skall träda i kraft. När det gäller en lag om införlivande av ett 

dubbelbeskattningsavtal kan någon sådan tidpunkt inte anges eftersom lagen kan träda 

ikraft först när avtalet trätt ikraft länderna emellan.49 Eftersom det kan vara svårt att 

veta exakt när de konstitutionella åtgärderna i den andra staten är klara kan inte 

riksdagen fatta beslut om när avtalet ska träda ikraft i Sverige. Istället bemyndigar 

riksdagen regeringen att fatta beslut om när avtalet ska träda ikraft, vilket den gör 

genom en särskild förordning. Anledningen till detta är att avtalet inte ska träda ikraft i 

intern rätt innan det blir folkrättsligt bindande länderna emellan.50 Innan 

                                                            
41 Kleist (2012) s. 54 f. 
42 Lindencrona (1994), s. 13. 
43 Dahlberg (2000), s. 63. 
44 Lindencrona (1994), s. 14. 
45 Kleist (2012), s 55. 
46 Lindencrona (1994), s. 14. 
47 A.a. s. 15. 
48 Kleist (2012), s. 56. 
49 Fensby (1995), s. 411 ff. 
50 Kleist (2012), s. 56. 
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dubbelbeskattningsavtalet trätt ikraft genom lag i svensk rätt binder det endast de organ 

som representerar den svenska staten, d.v.s. regeringen och riksdagen.51  

                                                           

 

2.4 Dubbelbeskattningsavtalen och deras funktioner 

Anledningen till att stater ingår dubbelbeskattningsavtal är i första hand att undvika att 

deras medborgare ska beskattas flera gånger för samma inkomst. Som tidigare har 

beskrivits finns det dock ofta metoder för att undanröja eller lindra effekterna av 

dubbelbeskattningen i staternas interna skattelagstiftningar. Det kan däremot finnas 

andra skäl till att ingå dubbelbeskattningsavtal. Ett viktigt skäl är att få till en fördelning 

av beskattningsunderlaget mellan de avtalsslutande staterna i enlighet med vissa 

erkända internationella skatterättsliga principer.52 Lindencrona lyfter fram tre 

målsättningar som är vägledande vid en fördelning av beskattningsunderlaget. För det 

första kan det finnas statsfinansiella målsättningar, d.v.s. att varje stat vill få så stor del 

av beskattningsunderlaget som möjligt. Ofta föreskrivs i skatteavtalen att 

beskattningsrätten tillerkänns antingen hemviststaten eller källstaten. Så länge bägge 

staterna är hemviststat och källstat i ungefär samma utsträckning blir då fördelningen av 

beskattningsunderlaget någorlunda jämn länderna emellan. Problem kan dock 

uppkomma när de avtalsslutande staterna är ett i-land respektive ett u-land. I det fallet är 

det vanligare att personer bosatta i i-landet har inkomster från u-landet än tvärtom. För 

u-landet är det då särskilt betydelsefullt att dubbelbeskattningsavtalet tillerkänner 

källstaten så stor del av beskattningsrätten som möjligt.53 För det andra menar 

Lindencrona att det även kan finnas ekonomisk-politiska målsättningar, t.ex. att 

åstadkomma en så neutral beskattning som möjligt54 (jfr bl.a. Capital Import Neutrality 

och Capital Export Neutrality som redogjorts för tidigare). Ett tredje skäl är olika 

skattepolitiska värderingar, såsom att åstadkomma en progressiv beskattning och en för 

den skattskyldige skälig beskattning, där hänsyn bl.a. tas till dennes försörjningsbörda, 

vilket underlättas om en kompromiss kan träffas länderna emellan med hjälp av ett 

dubbelbeskattningsavtal.55  

 

 
51 Fensby (1995), s. ff. 
52 Lindencrona (1994), s. 30 och Easson, Alex, Do We Still Need Tax Treaties?, Bulletin for International 
Taxation, nr. 12, december 2000, s. 622. 
53 Lindencrona (1994), s. 30. 
54 A.a. s. 30 f. 
55 A.a. s. 31. 
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Det finns även andra anledningar till att en stat kan vilja ingå dubbelbeskattningsavtal 

med andra stater. Inledningsvis har nämnts att den ökande globaliseringen ställer nya 

krav på skattelagstiftningen. Genom dubbelbeskattningsavtalen underlättas bl.a. den 

internationella handeln och olika typer av etableringar och investeringar utomlands.56 

Ett dubbelbeskattningsavtal fungerar ofta som en signal om att ett land välkomnar 

utländska investerare, i alla fall från den stat som avtalet ingåtts med.57 På samma sätt 

kan ett dubbelbeskattningsavtal gynna utländska investeringar på så sätt att de ger 

investerare från den ena avtalsslutande staten en viss känsla av säkerhet mot oönskade 

ändringar i den andra statens skattelagstiftning, såvida de avtalsslutande staterna lever 

upp till sina avtalade förpliktelser.58 

 
En ytterligare anledning till att ingå dubbelbeskattningsavtal är att motverka 

internationell skatteflykt. Ofta är detta skäl en av de viktigaste anledningarna till att ingå 

ett dubbelbeskattningsavtal.59 Internationell skatteflykt innebär att en skattskyldig 

utnyttjar skillnaden i beskattningen mellan olika stater i syfte att uppnå en skattelättnad, 

både när det kommer till legala och illegala förfaranden.60 Ofta betecknas de svenska 

dubbelbeskattningsavtalen som ”avtal för förhindrande av internationell 

dubbelbeskattning och skatteflykt”.61 Genom dubbelbeskattningsavtalen ges ofta 

skattemyndigheterna i de avtalsslutande länderna rätt att utbyta information som krävs 

för att tillämpa avtalet eller de interna skattelagarna avseende de skattskyldiga som 

omfattas av avtalet. I några avtal finns även bestämmelser om biträde och handräckning 

beträffande skatter som omfattas av dubbelbeskattningsavtalet.62 I 

dubbelbeskattningsavtalen finns även ofta bestämmelser för att motverka att 

skattskyldiga i den ena avtalsslutande staten diskrimineras i den andra avtalsslutande 

staten i förhållande till skattskyldiga där.63 

 

 

 

                                                            
56 Dahlberg, Mattias, Vilket rättskällevärde har kommentaren till OECD:s modellavtal? i Festskrift till 
Gustaf Lindencrona, 2003, s. 137. 
57 Easson (2000), s. 623. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 Lindencrona (1994), s. 36. 
61 A.a. s. 37. 
62 Mattsson (2010), s. 168. 
63 Westberg (2003), s. 558. 
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2.5 Förhållandet mellan dubbelbeskattningsavtal och intern rätt 

Som har redogjorts för kan dubbelbeskattningens effekter motverkas både genom regler 

i den interna internationella skatterätten och med hjälp av dubbelbeskattningsavtal. 

Oavsett vilken väg man väljer är målsättningen oftast densamma.64 Hur samspelar då 

den interna (internationella) skatterätten och dubbelbeskattningsavtalsrätten? 

Lindencrona menar att dubbelbeskattningsavtalsrätten utgör ett från den interna rätten 

särskilt rättssystem som ska tillämpas samtidigt med detta.65 Enligt Kleist kan den 

interna rätten och dubbelbeskattningsavtalsrätten samspela på olika sätt. De kan för det 

första vara i konflikt med varandra, på så vis att den interna rätten stadgar att skatt ska 

tas ut i en viss situation, medan ett dubbelbeskattningsavtal som staten i fråga har ingått 

kan föreskriva att staten inte får utöva den beskattningsrätt som föreligger enlig intern 

rätt i samma situation. För det andra kan intern rätt komplettera en bestämmelse i ett 

skatteavtal, t.ex. hur avräkning av utländsk skatt ska ske. Ett tredje sätt på vilket 

dubbelbeskattningsrätten och den interna rätten samspelar, är att intern rätt kan vara 

relevant vid tolkningen av bestämmelserna i ett dubbelbeskattningsavtal, när 

exempelvis avtalet uttryckligen hänvisar till intern rätt. För det fjärde kan en 

bestämmelse i ett dubbelbeskattningsavtal påverka tolkningen och tillämpningen av en 

bestämmelse i den interna rätten, t.ex. då man i den interna rätten har använt en 

bestämmelse i ett dubbelbeskattningsavtal som förebild vid utformandet av den 

internrättsliga bestämmelsen (för svensk del gäller detta bl.a. bestämmelsen om fast 

driftställe i 2 kap. 29 § IL).66  

 
En grundläggande princip när det kommer till förhållandet mellan den interna rätten och 

dubbelbeskattningsavtalen är den s.k. ”gyllene regeln” som stadgar att ett 

dubbelbeskattningsavtal endast kan begränsa, aldrig utvidga rätten att beskatta som 

tillkommer en stat enligt dess interna skatterätt.67 Denna princip är dock ingen allmän 

rättsgrundsats som följer av den internationella rätten och den tillämpas inte av alla 

stater.68 Att vissa stater ändå väljer att följa principen torde inte bero på att de anser sig 

vara bundna av den, utan snarare på grund av bestämmelser i de interna 

                                                            
64 Lindencrona (1994), s. 38. 
65 Lindencrona, Gustaf, Skatter och kapitalflykt, 1972, s. 156. 
66 Kleist (2012), s. 47 f. 
67 Lindencrona (1994), s. 24. 
68 Kleist (2012), s. 66 och Dahlberg (2000), s. 64. 
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lagstiftningarna.69 För svensk del brukar den gyllene regeln komma till uttryck i den lag 

varigenom ett dubbelbeskattningsavtal införlivas i svensk rätt.70 I Sverige måste man 

därför börja med att undersöka om beskattning ska ske enligt den interna skatterätten 

innan man går vidare och undersöker vad som stadgas i ett eventuellt 

dubbelbeskattningsavtal. Om en intäkt ska tas upp till beskattning enligt intern rätt får 

beskattning ske såvida dubbelbeskattningsavtalet också föreskriver att inkomsten ska tas 

upp till beskattning. Föreligger beskattningsrätt enligt den interna rätten, men inte enligt 

avtalet får beskattning däremot inte ske. Detsamma gäller om beskattningsrätt föreligger 

enligt avtalet, men inte enligt intern rätt.71 Principen att en bestämmelse i ett 

dubbelbeskattningsavtal inte kan utöka beskattningsrätten anses normalt innebära att ett 

dubbelbeskattningsavtal endast ska vara tillämpligt då det är till den skattskyldiges 

fördel, men däremot inte att den skattskyldige kan kräva av skattemyndigheten att denna 

ska bortse från avtalet då intern skattelagstiftning tillämpas.72 Ett exempel i den svenska 

skattelagstiftningen är 9 kap. 5 § IL som stadgar att om en inkomst inte ska beskattas i 

Sverige på grund av ett skatteavtal, så får inte heller utgifter för att förvärva inkomsten 

dras av. För den skattskyldige hade det i detta fall varit till dennes fördel att bortse från 

dubbelbeskattningsavtalet eftersom utgifterna då kunnat dras av. Detta hänger ihop med 

principen om att det ska råda symmetri i beskattningen. Ett problem som kan uppstå till 

följd av den ”gyllene regeln” i förhållandet mellan den interna rätten och 

dubbelbeskattningsavtalsrätten är att dubbel skattefrihet kan uppkomma. Exempelvis 

kan nämnas situationen då ett dubbelbeskattningsavtal tillerkänner en stat exklusiv rätt 

att beskatta en viss inkomst, men det i den interna skattelagstiftningen för staten i fråga 

inte föreligger någon beskattningsrätt för samma inkomst.73 Det förekommer dock att 

dubbelbeskattningsavtalen föreskriver att då den stat som tillerkänts beskattningsrätten 

enligt avtalet inte utnyttjar denna så övergår beskattningsrätten till den andra staten.74  

 

 

 

 

                                                            
69 Kleist (2012), s. 66. 
70 Dahlberg (2000), s. 64. 
71 Lindencrona (1994), s. 24. 
72 Kleist (2012), s. 67. 
73 Lindencrona (1994), s. 24. 
74 Se t.ex. art. 26 pp. 2-3 i det nordiska dubbelbeskattningsavtalet (Lag (1996:1512) om 
dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna). 
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3. Tolkningsprocessen – en problemanalys 

3.1 Tolkning av dubbelbeskattningsavtal 

Tolkning av dubbelbeskattningsavtal, liksom annan skatterätt, sker normalt på tre plan: 

först av de skattskyldiga inför det att de ska lämna in sin inkomstdeklaration eller då de 

vill skatteplanera, sedan av skattemyndigheten vid taxeringen, och slutligen av rätten, 

som fattar det slutgiltiga beslutet i fråga om tvist.75 När det kommer till att tolka 

dubbelbeskattningsavtal kan vissa problem uppstå som hänger ihop med förhållandet 

mellan den interna rätten och dubbelbeskattningsavtalsrätten. Medan ett 

dubbelbeskattningsavtal i första hand är ett folkrättsligt avtal, som behandlar 

förhållandet mellan stater, gäller den interna rätten förhållandet enskilda emellan samt 

mellan staten och de enskilda.76 Holmes menar att fem faktorer särskilt måste beaktas 

när det gäller tolkningen av dubbelbeskattningsavtal; för det första är (minst) två stater 

inblandade i varje sådant avtal och hänsyn måste därför tas till dessa staters 

gemensamma avsikt med avtalet. För det andra verkar dubbelbeskattningsavtalen på två 

plan parallellt. Dels är de överenskommelser mellan stater, dels utgör de en samling 

skatteregler som skattebetalarna kan åberopa gentemot sina regeringar. För det tredje 

används ofta andra termer i avtalen än i den interna rätten. För det fjärde påför 

skatteavtalen inte skatt i sig, de erbjuder i stället skattelättnader. En femte och sista 

faktor utgörs av det faktum att tolkningen av dubbelbeskattningsavtal ofta influeras av 

det modellavtal med kommentarer som har använts som mall vid utformandet av det 

aktuella skatteavtalet, vilket saknar motsvarighet vid tolkningen av intern rätt.77 

Lindencrona nämner tre olika möjligheter när det gäller vilken metod som ska tillämpas 

vid tolkningen av dubbelbeskattningsavtal. Om ett begrepp är definierat i avtalet självt 

eller i ett dokument som bifogats avtalet eller det på annat sätt är uppenbart vad 

avtalsparterna avsett, ska avtalets egna definition användas och det är därmed en 

folkrättslig metod som är grunden för tolkningen. Då avtalet hänvisar till den interna 

rätten i någon av de avtalsslutande staterna ska hänvisningen följas. Däremot kan 

hänvisningen vara inskränkt i något avseende. Det är då tveksamt om den interna rättens 

definitioner bör användas. Saknas en definition i avtalet angående ett visst uttryck och 

                                                            
75 Vogel, Klaus, The Influence of the OECD Commentaries on Treaty Interpretation, Bulletin for 
International Taxation, nr. 12, december 2000, s. 224. 
76 Kleist (2012), s. 58. 
77 Holmes, Kevin, International Tax Policy and Double Tax Treaties: An Introduction to Principles and 
Application, 2007, s. 70 f. 
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det inte finns någon hänvisning till den interna rätten, är det en öppen fråga om en 

folkrättslig eller internrättslig tolkningsmetod ska användas.78 

 
Som tidigare nämnts blir ett dubbelbeskattningsavtal i Sverige införlivat i den interna 

rätten genom den lag varigenom avtalet inkorporeras i den svenska rätten. På så vis kan 

man säga att avtalets bestämmelser får samma verkan som vilken internrättslig 

bestämmelse som helst. Det är dessutom vanligt att den interna rätten tolkas i ljuset av 

folkrättsliga åtaganden när den tillämpas för att staten i fråga ska leva upp till sina 

internationella åtaganden.79 När ett dubbelbeskattningsavtal har införlivats i den interna 

rätten blir således själva avtalstexten gällande intern rätt. När man ska tolka den interna 

rätten i detta fall blir det därmed egentligen fråga om tolkning av det bakomliggande 

avtalet – avtalet mellan de stater som ingått det. Tolkningen av ett 

dubbelbeskattningsavtal skiljer sig på så vis från tolkningen av annan intern 

skattelagstiftning. Det hänger bl.a. samman med det faktum att den nationella 

lagstiftaren inte ensam har utformat avtalets bestämmelser, utan detta har skett 

tillsammans med representanter från den andra avtalsslutande staten.80 En tolkning av 

bestämmelserna i ett dubbelbeskattningsavtal måste därför ske med hjälp av delvis 

andra rättskällor och tolkningsregler än vad som gäller för annan intern 

skattelagstiftning.81 Ett dubbelbeskattningsavtal är ju tänkt att tillämpas av två (eller 

flera) stater samtidigt och inte enbart internt.  

 
Ett problem med att tolka en bestämmelse i ett dubbelbeskattningsavtal som vilken 

annan internrättslig skattebestämmelse som helst, är det faktum att den andra staten kan 

komma att tolka samma avtalsbestämmelse annorlunda. Då uppstår en 

kvalifikationskonflikt.82 Dubbelbeskattningsavtalen måste därför utformas så att de kan 

tillämpas i flera stater med olika skattelagstiftning och rättssystem, vilket gör att det är 

omöjligt att uppnå samma precision som i vanlig intern skattelagstiftning. Ofta har 

dessutom bestämmelserna i ett dubbelbeskattningsavtal kommit till genom 

kompromisser mellan de avtalsslutande staterna.83 Arnold ifrågasätter dock synsättet att 

tolkningen av dubbelbeskattningsavtal skulle kräva att en annan metod används än när 
                                                            
78 Lindencrona (1994), s. 84 f. 
79 Kleist (2012), s. 57 f. 
80 Lindencrona (1994), s. 77. 
81 Handledning för beskattning av inkomst vid 2013 års taxering (SKV 399-1, utgåva 2, Skatteverket), 
2013, s. 87 f. 
82 Lindencrona (1994), s. 77. 
83 SKV 399-1 (2013), s. 88. 
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det kommer till tolkningen av annan intern skatterätt. Han menar att så länge samma 

resultat uppnås i samtliga avtalsslutande stater så spelar det egentligen ingen roll 

huruvida de avtalsslutande staterna använder sig av samma metod vid tolkningen eller 

inte.84 Han ifrågasätter även det faktum att bestämmelserna i ett 

dubbelbeskattningsavtal, som ofta är mindre preciserade än interna skattebestämmelser, 

skulle kräva en annan typ av tolkning än den som används vid tolkningen av intern rätt. 

Det är inte alltid lämpligt att t.ex. använda en mer texttrogen tolkningsmetod vid 

tolkningen av intern rätt och en mer syftesinriktad tolkningsmetod när det gäller 

dubbelbeskattningsavtal.85 Propositionen till själva inkorporationslagen är till viss del 

en källa till upplysningar. Genom den kan man t.ex. få information om den andra 

avtalsslutande statens inkomstskattesystem.86 Även om redogörelsen i propositionen 

inte är uttömmande och det föreligger en risk för att innehållet i den andra statens 

rättsordning uppfattas på ett felaktigt sätt, menar Dahlberg att denna risk inte är av 

större betydelse eftersom det kan antas att eventuella missuppfattningar torde ha 

uppdagats under avtalsförhandlingarna med den främmande staten.87 Arnold menar att 

dubbelbeskattningsavtal endast ”make sense […] in the context of a domestic tax 

system” och att de är ”accessory to domestic tax systems and do not have any 

independent existence or meaning”.88  

 
3.2 Konflikt mellan bestämmelser i ett dubbelbeskattningsavtal och internrättsliga 

bestämmelser 

I vissa fall händer det att de bestämmelser i ett dubbelbeskattningsavtal som införlivats i 

den interna rätten strider mot andra internrättsliga skattebestämmelser. Det kan i dessa 

fall vara svårt att veta hur man ska tolka och tillämpa dessa regler.  Vissa stater 

föreskriver i sin konstitution att bestämmelser i en traktat ska ges företräde framför 

andra nationella bestämmelser i de fall dessa strider mot varandra (i 2 kap. 19 § RF 

finns en sådan regel angående Europakonventionen). På så vis försäkrar sig staten om 

att den kan leva upp till sina internationella åtaganden. Andra stater har särskilda 

bestämmelser i sin interna skattelagstiftning som ger den nationella rätten effekt på det 

ingångna avtalet. En del stater saknar helt kollisionsregler på skatterättens område, t.ex. 
                                                            
84 Arnold, J, Brian, The Interpretation of Tax Treaties: Myth and Reality, Bulletin for International 
Taxation, nr. 1, januari 2010, s. 11. 
85 Arnold (2010), s. 12. 
86 Dahlberg (2000), s. 65. 
87 A.a. s. 66. 
88 Arnold (2010), s. 9 f. 
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Sverige. I dessa fall får prioriteringen ske utifrån allmänna rättsprinciper vid tolkningen 

och tillämpningen av de aktuella bestämmelserna.89 Enligt Kleist kan bestämmelser i ett 

dubbelbeskattningsavtal, som inkorporerats i den interna rätten, ses som en speciell 

lagstiftning (lex specialis) i förhållande till den generella skattelagstiftningen (lex 

generalis). På så vis bör den rättsliga maximen lex specialis derogat legi generali kunna 

tillämpas i dessa situationer.90 Däremot, menar Kleist, att det är tveksamt om detta 

synsätt kan tillämpas i de fall där den interna skattelagstiftningen har kommit till efter 

det att dubbelbeskattningsavtalet införlivades i den interna rätten. I dessa fall måste 

maximen lex specialis derogat legi generali vägas mot principen att lex posterior 

derogat lex priori, som innebär att senare lagstiftning har företräde framför äldre 

lagstiftning. Han menar också att det är oklart om skatteavtalsrättsliga bestämmelser kan 

ses som ”lex specialis” i förhållande till övriga skatterättsliga bestämmelser i den 

interna rätten.91 HFD uttalade i RÅ 2008 ref. 24 att en lag om skatteavtal inte har någon 

särställning i förhållande till andra lagar. Om två lagar skulle visa sig vara sinsemellan 

oförenliga får frågan om vilken lag som har företräde lösas med utgångspunkt i de 

principer som tillämpas vid regelkonkurrens. Eftersom de interna bestämmelserna i 

detta fall hade kommit till efter det att det aktuella skatteavtalet införlivats i svensk rätt, 

hade de interna reglerna företräde framför bestämmelserna i dubbelbeskattningsavtalet, 

oberoende av vad som stadgades i avtalet. Någon analys av avtalet behövde därför inte 

göras.92 Domstolen tillämpade således i detta fall principen lex posterior derogat lex 

priori. Ett problem med detta synsätt är, enligt Kleist, att om inkorporationslagen till ett 

dubbelbeskattningsavtal inte bedöms ha någon annan ställning än annan intern lag, så 

kan skatteavtalen snabbt bli mer eller mindre obsoleta. Nya skattelagar stiftas 

regelbundet och många av dessa kommer på så vis ha kommit till efter det att ett 

dubbelbeskattningsavtal införlivades i den interna rätten. På så vis skulle skattebetalarna 

kunna komma att förlora det skydd de tillförsäkras genom bestämmelserna i 

dubbelbeskattningsavtalen.93 Kleist förespråkar istället att en presumtion om att 

lagstiftaren inte haft för avsikt att bryta mot sina folkrättsliga åtaganden används i fall 

av regelkonflikt. På så vis kan domstolarna utgå ifrån att reglerna i ett införlivat 

dubbelbeskattningsavtal gäller, såvida inte lagstiftaren uttryckligen avsett att frångå sina 

                                                            
89 Kleist (2012), s. 58. 
90 A.a. s. 59. 
91 Kleist (2012), s. 59. 
92 RÅ 2008 ref. 24. 
93 Kleist (2012), s. 61. 
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internationella åtaganden enligt avtalet.94 Hultqvist gör bedömningen att det 

konstitutionellt sett inte finns några hinder mot ”treaty override”, eftersom ”konflikten 

mellan den folkrättsliga och konstitutionella utgångspunkten faller […] till den 

konstitutionellas fördel, eftersom riksdagen […] kan besluta om lag som kör över ett 

dubbelbeskattningsavtal samt [att] varken regering, riksdag eller annan myndighet får 

bestämma hur domstol skall bedöma i det enskilda fallet, ej heller hur domstol skall 

tillämpa [en] rättsregel i det enskilda fallet”.95 Han menar dock att ett sådant agerande 

från lagstiftarens eller domstolarnas sida skulle skapa en stor osäkerhet, både intern för 

de enskilda, och internationellt mot andra stater. Det skulle inte heller bidra till 

antagandet om rättsordningens koherens.96 Hultqvist är vidare skeptisk till den 

”intentionsbaserade metoden” som bl.a. förespråkas av Kleist, eftersom det ofta blir 

rena spekulationer om vad lagstiftaren kan antas ha avsett eller inte.97 Kleist menar 

dock att det inte är lagstiftarens intentioner i en metafysisk bemärkelse som är relevant, 

utan snarare att lagstiftaren får antas agera koherent, d.v.s. att om en lagstiftning internt 

har antagits som ger staten rätt att ta ut skatt i en viss situation, och samma stat sedan 

ingår ett dubbelbeskattningsavtal som innebär att staten tvingas avstå från att ta ut skatt 

i nämnda situation, är det enda rimliga att denna skyldighet ska ges företräde framför 

intern rätt.98 I RÅ 2010 ref. 112 uttalade HFD bl.a. att det sedan lång tid tillbaka är en 

väletablerad princip att den begränsning av Sveriges skatteanspråk som följer av ett 

skatteavtal som införlivats med svensk rätt ska få genomslag vid rättstillämpningen. 

Vidare uttalade domstolen att ingen förändring ska anses ha skett i det grundläggande 

synsättet på förhållandet mellan lagar om skatteavtal och interna svenska skatteregler 

eller beträffande principerna för lösning av regelkonflikter dem emellan. Domstolen 

menade att i allmänhet ska skatteavtal tillämpas oberoende av innehållet i senare 

tillkommen nationell lagstiftning. Om däremot lagstiftaren gett klart uttryck för att 

avsikten är att en viss typ av inkomst ska beskattas i Sverige, eller att en viss ny 

bestämmelse ska tillämpas oberoende av innehåll i ett skatteavtal, så ska den nya regeln 

ges företräde. Om lagstiftarens intentioner i detta hänseende inte är helt tydliga får det 

däremot antas att lagstiftaren inte avsett att rubba tillämpningen av skatteavtalen.99 

                                                            
94 A.a. s. 62. 
95 Hultqvist, Anders, Metodfrågor vid konflikt mellan lagar om dubbelbeskattningsavtal och andra 
skattebestämmelser – en argumentationsanalys, SvSkT, nr. 5, 2010, s. 525. 
96 A.a. s. 528. 
97 Hultqvist (2010), s. 529. 
98 Kleist (2012), s 62. 
99 RÅ 2010 ref. 112. 
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Däremot var, enligt domstolen, omständigheterna i RÅ 2008 ref. 24 så pass särpräglade 

att det i det fallet var motiverat att ge företräde åt de nya interna skattereglerna och att 

tillämpa dessa oberoende av bestämmelserna i skatteavtalet.100 Även om HFD i RÅ 

2010 ref. 112 verkar förespråka en intentionsbaserad tolkningsmetod, är det dock oklart 

om lex posterior-principen, som tillämpades i RÅ 2008 ref. 24, fortfarande kan antas 

vara tillämplig vid regelkonkurrens mellan intern skatterätt och 

dubbelbeskattningsavtalsrätt. 

 
Eftersom lagar om dubbelbeskattningsavtal i konstitutionellt hänseende inte befinner sig 

på en högre normnivå än annan skattelag fungerar, enligt Hultqvist, inte lex superior-

maximen.101 Vissa stater tillämpar dock principen lex posterior generalis non derogat 

legi priori speciali, vilken innebär att senare tillkommen allmän lag inte har företräde 

framför tidigare stiftad särskild lag.102 Lindencrona är av uppfattningen att 

dubbelbeskattningsavtalen reglerar specialfrågor i förhållande till den mer allmänna 

interna internationella skatterätten varför bestämmelserna i ett skatteavtal kan sägas 

utgöra speciallagstiftning (lex specialis). Enligt honom framgår denna princip redan av 

formuleringen i avtalets artiklar, där det framgår att ett bestämt land i ett konkret fall 

tillerkänns beskattningsrätten.103 Om ett sådant synsätt tillämpas, menar Hultqvist, ger 

detta ett bra stöd för att respektera de särskilda normer som ska gälla i förhållande till en 

viss stat. Det kan på så vis sägas utgöra ett slags indirekt argument för en 

folkrättsbaserad tillämpning. Han menar vidare att även det intentionsbaserade 

argumentet kan sägas tala för en sådan lagvalsmetod, då det inte utan klara motiv kan 

antas att ingångna avtal, när de väl inkorporerats, ”körs över” av senare beslutade 

interna lagbestämmelser. Avtalen får istället gälla till dess att de sägs upp eller 

omförhandlas.104 Fall där senare interna skattebestämmelser är mer speciella än reglerna 

i ett införlivat dubbelbeskattningsavtal kan, enligt Hultqvist, förbises genom att de 

gäller internt, men inte i förhållande till de stater där ett avtal ger andra konsekvenser.105 

Detta synsätt torde även ur ett folkrättsligt perspektiv kunna godtas. I art. 26 i 

Wienkonventionen om traktaträtten (se nedan) fastlås rättsgrundsatsen pacta sunt 

                                                            
100 RÅ 2010 ref. 112. 
101 Hultqvist (2010), s. 527 f. 
102 Baker, Philip, Double Taxation Conventions and International Tax Law, 2 uppl., 1994, m.nr. D-05, s. 
49. 
103 Lindencrona (1994), s. 26. 
104 Hultqvist (2010), s. 530. 
105 A.a. s. 530. 
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servanda, d.v.s. att traktater är bindande för dess parter och ska fullgöras av dem i god 

tro (bona fide). Vidare kan enligt art. 27 i konventionen en stat inte skylla på 

bestämmelser i sin interna rätt för att undvika sina internationella förpliktelser att 

fullfölja en traktat.106 Om det införlivade dubbelbeskattningsavtalets bestämmelser får 

företräde framför annan intern rätt i fall av regelkonkurrens, antingen genom att 

dubbelbeskattningsavtalets bestämmelser ses som ”lex specialis” i förhållande till den 

mer allmänna skatterätten, eller på så vis att en intentionsbaserad tolkningsmetod 

används, riskerar inte staten att bryta mot sina internationella åtaganden. Enligt min 

mening, skulle det bästa dock vara att införa en bestämmelse i 

dubbelbeskattningsavtalen eller i den allmänna skattelagstiftningen om att bestämmelser 

i ett dubbelbeskattningsavtal som Sverige ingått med en annan stat, ska ges företräde 

framför annan skattelagstiftning i fall av regelkonflikt, i alla fall när det är till den 

skattskyldiges fördel. På så vis skulle förutsebarheten öka för skattebetalaren och 

Sverige skulle inte riskera att bryta mot sina internationella åtaganden.  

 

3.3 Folkrättslig tolkningsmetod 

I de fall det inte lämpar sig att tolka bestämmelserna i ett dubbelbeskattningsavtal på 

samma sätt som annan intern skatterätt får man söka efter alternativa tolkningsmetoder. 

Lindencrona förespråkar i dessa fall en folkrättslig tolkningsmetod, som går ut på att 

försöka komma fram till de avtalsslutande staternas gemensamma avsikt med avtalet.107 

Folkrättsliga traktater regleras i Wienkonventionen om traktaträtten108 

(Wienkonventionen). Konventionen ratificerades i Sverige 1980. Artiklarna 31-33 

behandlar tolkningen av traktater.109 Även om inte alla stater har tillträtt 

Wienkonventionen, menar Wattel & Marres att de tolkningsregler som stadgas där bör 

anses vara en kodifiering av folkrättslig sedvanerätt (jus gentium).110 Målsättningen 

med tolkningsreglerna är att utröna avtalsparternas gemensamma avsikt med avtalet, 

vilket ska ske i enlighet med allmänna folkrättsliga principer.111  

                                                           

 

 
106 Sevastik m.fl. (2009), s. 60. 
107 Lindencrona (1994), s. 78. 
108 SÖ 1975:1. 
109 Av utrymmesskäl behandlar jag inte art. 33 i denna uppsats. Den artikeln handlar om tolkning av avtal 
som bestyrks på två eller flera språk. 
110 Wattel, J, Peter och Marres, Otto, The Legal Status of the OECD Commentary and Static or 
Ambulatory Interpretation of Tax Treaties, European Taxation, nr. 7, juli/augusti 2003, s. 225. 
111 Pelin (2011), s. 106. 
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Huvudregeln enligt Wienkonventionen är att tolkningen av en traktat ska ske ärligt i 

överensstämmelse med den gängse meningen av traktatens uttryck sedda i sitt 

sammanhang och mot bakgrund av traktatens ändamål och syfte (art. 31.1). I 

sammanhanget ingår enligt art. 31.2 vid tolkningen, förutom texten inklusive dess 

preambel och bilagor, (a) överenskommelser rörande traktaten som träffats mellan alla 

parter i samband med traktatens ingående, samt (b) dokument som upprättats av en eller 

flera parter i samband med traktatens ingående och som godtagits av de andra parterna 

som dokument sammanhörande med traktaten. Enligt art. 31.3 ska utöver 

sammanhanget hänsyn även tas till (a) efterföljande överenskommelser mellan parterna 

rörande traktatens tolkning eller tillämpning av dess bestämmelser, (b) efterföljande 

praxis vid traktatens tillämpning, som ådagalägger enighet mellan parterna om 

traktatens tolkning, samt (c) relevanta internationella rättsregler som är tillämpliga i 

förhållandet mellan parterna. Ett uttryck ska tilläggas en speciell mening, om det 

fastställs att detta varit parternas avsikt (art. 31.4). Sammanfattningsvis kan man säga att 

art. 31 förespråkar tre olika tolkningsmetoder: en språklig (objektiv), en kontextuell och 

en teleologisk (subjektiv) metod.112  

 
Avsikten med hänvisningen till sammanhanget, ändamålet och syftet i art. 31.1 verkar 

vara att skapa balans mellan en rent textbaserad objektiv tolkningsmetod och en metod 

som tillåter att annat material tas i beaktande vid tolkningen, även om sådant material är 

sekundärt i förhållande till själva avtalstexten.113 Linderfalk menar att för att utröna 

parternas syfte med avtalet är det främst avtalets uttryck som är av vikt.114 Enligt Ault 

utgör en texttrogen eller objektiv tolkningsmetod själva kärnan i Wienkonventionens 

tolkningsregler. Det är genom den gängse meningen, såsom den kommer till uttryck i 

den objektiva texten, som parternas syfte med avtalet ska definieras.115 Arnold menar å 

sin sida att språkliga tvetydigheter och oklarheter inte enbart kan utrönas med 

hänvisning till den gängse eller allmänna betydelsen av orden i de fall meningen är 

oklar. Meningen kan endast bestämmas utifrån sammanhanget, och sammanhanget 

omfattas av syftet för vilket orden används.116 Wattel & Marres anser att den gängse 

meningen inte nödvändigtvis refererar till vanligt språkbruk, utan snarare till den 

                                                            
112 Pelin (2011), s. 106. 
113 Kleist (2012), s. 74. 
114 Linderfalk, Ulf, On the Interpretation of Treaties, 2007, s. 30. 
115 Ault, Hugh, J, The Role of the OECD Commentaries in the Interpretation of Tax Treaties i Essays on 
International Taxation (to Sidney I Roberts), 1993, s. 62. 
116 Arnold (2010), s. 4. 
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betydelse orden vanligen har i ett givet sammanhang.117 Meningen är alltså beroende av 

det sammanhang i vilket det används. Med anledning av detta är en texttrogen tolkning 

utan hänsyn till sammanhanget bristfällig när det kommer till exempelvis skatteavtal. 

Vogel påpekar att på vissa specialområden, t.ex. inom skatterätten, har ett särskilt 

tekniskt språk utvecklats. Där kan vissa uttryck ha en annan innebörd än den som 

förekommer i vanligt språkbruk. I dessa fall bör uttrycken anses falla inom ramen för 

vad som ska anses vara den gängse meningen enligt artikel 31.1.118 Lindencrona anser 

dock att ordens gängse mening är den mening de har i sin mer allmänspråkliga mening 

och inte i deras skatterättsliga betydelse. Eftersom det dock i ett 

dubbelbeskattningsavtal, enligt Lindencrona, är uppenbart att parternas avsikt varit att 

termerna ska förstås i deras speciella skatterättsliga mening, kan art. 31.4 tillämpas, som 

stadgar att en speciell mening ska tilläggas ett uttryck om det fastställts att det varit 

parternas avsikt.119  

 
Om man utgår ifrån att en teleologisk metod ska användas vid tolkningen, är det i fösta 

hand avtalets ändamål och syfte som är i fokus vid tolkningen. När det gäller 

dubbelbeskattningsavtal kan dessa, som redogjorts för, dock ha flera ändamål och syften 

och det kan därför lätt uppstå konflikter om vilket av dessa ändamål och syften som ska 

vara vägledande vid tolkningen av avtalet. Skattebetalaren anser kanske att det främsta 

syftet med avtalet är att undanröja dubbelbeskattning, medan att motverka skatteflykt 

kan vara ett minst lika viktigt syfte för skattemyndigheten.120 Enligt Kleist innebär 

hänvisningen till avtalets ändamål och syfte i art. 31.1 att inte ändamålet eller syftet 

med en viss bestämmelse i avtalet kan tas i beaktande, utan enbart ändamålet och syftet 

med avtalet som helhet.121  

 
I art. 32 stadgas att supplementära tolkningsmedel, inbegripet förarbetena till traktaten 

och omständigheterna vid dess ingående, kan anlitas för att få bekräftelse på den mening 

som framkommer vid tillämpningen av art. 31 eller för att fastställa meningen, när en 

tolkning enligt art. 31 (a) inte undanröjer dess tvetydighet eller oklarhet, eller då 

tolkningen enligt art. 31 (b) leder till ett resultat som uppenbarligen är orimligt eller 

oförnuftigt. Termen supplementära tolkningsmedel i art. 32 talar enligt Kleist för att 

                                                            
117 Wattel & Marres (2003), s. 226. 
118 Vogel, Klaus, Klaus Vogel on Double Tax Conventions, 1997, Introduction, m. nr. 70, s. 37. 
119 Lindencrona (1994), s. 80. 
120 Kleist (2012), s. 73. 
121 A.a. s. 74. 
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artikeln inte öppnar upp för alternativa, autonoma, tolkningsmedel, utan endast sådana 

som underlättar en tolkning i enlighet med principerna i art. 31. De exempel som 

stadgas i art. 32 har så pass nära koppling till avtalet i sig att det därför är rimligt att 

anta att material av ensidig karaktär, d.v.s. från enbart en av de avtalsslutande staterna, 

inte kan tas i anspråk vid tolkningen. Endast sådant material som alla avtalsslutande 

stater tillsammans har varit delaktiga i att ta fram inför avtalets stiftande kan anses 

utgöra sådana supplementära tolkningsmedel som får beaktas enligt art. 32.122 

Huvudregeln är alltså att en traktat i första hand ska tolkas enligt de principer som 

stadgas i art. 31.1, d.v.s. i överensstämmelse med den gängse meningen av traktatens 

uttryck sedda i sitt sammanhang och mot bakgrund av traktatens ändamål och syfte.  

 
Bestämmelser i ett dubbelbeskattningsavtal, som införlivats i den interna rätten, blir 

som tidigare nämnts gällande intern skatterätt, precis som annan skattelagstiftning. Det 

kan därför ifrågasättas vilken rättslig grund det egentligen finns för att använda 

Wienkonventionens tolkningsregler när avtalet tolkas internt. HFD menar i RÅ 1996 

ref. 84 att tolkningen av dubbelbeskattningsavtal ska inriktas på att utröna 

avtalsparternas gemensamma avsikt med avtalet. Detta ska ske med anlitande av de 

metoder och medel som anvisas i art. 31-33 i Wienkonventionen. Vidare hävdar 

domstolen att även om dessa regler i första hand gäller mellan de avtalsslutande 

staterna, så borde samma principer normalt kunna ligga till grund också för den 

avtalstolkning som aktualiseras vid en tvist mellan den enskilde och 

skattemyndigheten.123 HFD öppnar i denna dom upp för en folkrättslig tolkningsmetod 

även internt. Domstolen verkar ha fäst stor vikt vid att det är de avtalsslutande staternas 

gemensamma avsikt med avtalet som främst ska vara vägledande vid tolkningen, vilket 

dock inte är helt förenligt med den objektiva tolkningsmetod som tycks förespråkas i 

Wienkonventionen. I HFD 2011 not. 59  tillade dock domstolen att tolkningen av 

dubbelbeskattningsavtal ska inriktas på att utröna avtalsparternas gemensamma avsikt 

med avtalet men att tolkningen i första hand ska grundas på själva avtalstexten. 

Domstolen påpekade vidare att tolkningen ska göras i överensstämmelse med vad som 

är den gängse meningen av avtalets uttryck, varvid uttrycken ska ses i sitt sammanhang 

och mot bakgrund av avtalets ändamål och syfte. Vidare menade domstolen att ett 

uttryck kan tilläggas en speciell mening om det fastställts att detta varit parternas avsikt 

                                                            
122 Kleist (2012), s. 76. 
123 RÅ 1996 ref. 84. 
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och att vissa supplementära tolkningsmedel, bl.a. avtalets förarbeten kan anlitas för att 

få bekräftelse på den tolkning som gjorts enligt ovan eller för att fastställa avtalets 

mening.124 Arnold ifrågasätter Wienkonventionens tolkningsregler och menar att de är 

tämligen betydelselösa när det kommer till tolkningen av skatteavtal. De element som 

ska ingå vid tolkningen enligt art. 31 är grundläggande vid tolkningen av all typ av 

skriven text; ordens gängse mening, sammanhanget orden används i och syftet med 

texten de används i. Enligt Arnold är tolkning en grundläggande, universell och intuitiv 

mänsklig aktivitet som gör sig gällande i all form av mänsklig kommunikation, därför 

kan den inte begränsas till vissa regler eller formler. Tolkning kräver en bedömning i 

varje enskilt fall. Tolkningsmetoden i art. 31 är så generell att den inte ger någon 

egentlig vägledning i tolkningsprocessen. På samma sätt är art. 32 meningslös, då den 

tillåter att supplementära tolkningsmedel används, men samtidigt begränsar 

användandet av sådana medel. Art. 32 blir bara betydelsefull, menar Arnold, om den 

innebär att man alltid får tillgripa supplementärt material. Begränsas användandet av 

sådant material blir resultatet oproportionerligt och ineffektivt.125 Enligt Kleist kan en 

rättslig grund för att använda folkrättsliga principer vid tolkningen av bestämmelser i ett 

införlivat dubbelbeskattningsavtal hittas genom en parallell till den intentionsbaserade 

metoden, som HFD tycks förespråka i RÅ 2010 ref. 112. Ett liknande argument, menar 

Kleist, skulle kunna användas för att tillämpa folkrättsliga principer vid tolkningen av 

bestämmelser i ett skatteavtal som införlivats i den interna rätten. Lagstiftarens avsikt 

att agera i enlighet med statens folkrättsliga åtaganden kan bara tillförsäkras om ett 

dubbelbeskattningsavtal tolkas på samma sätt i förhållande till skattebetalaren (internt) 

som i förhållandet till den andra avtalsslutande staten, d.v.s. med utgångspunkt i samma 

tolkningsprinciper.126 Eftersom dubbelbeskattningsavtal de facto både är folkrättsliga 

avtal och internt gällande rätt bör, enligt min mening, folkrättsliga principer kunna 

tillämpas vid tolkningen av införlivade avtalsbestämmelser med fokus på ordens 

mening i deras sammanhang och i ljuset av de avtalsslutande staternas ändamål och 

syfte med avtalet. Däremot anser jag inte att det finns några hinder mot att ledning 

hämtas i den interna rätten vid tolkningen, om resultatet blir detsamma som om 

folkrättsliga principer använts vid tolkningen. Jag håller dock med Kleist om att 

tolkningen av bestämmelser i ett dubbelbeskattningsavtal bör ske på samma sätt 

                                                            
124 HFD 2011 not. 59. 
125 Arnold (2010), s. 2 ff. 
126 Kleist (2012), s. 70. 
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gentemot skattebetalaren som i förhållande till den andra staten för att skapa enhetlighet 

i rättstillämpningen och för att värna om förutsebarheten för skattebetalaren och den 

andra avtalsparten. Det är dock resultatet av tolkningen som är intressant, inte 

egentligen metoden som används för att nå dit.  

 
En annan fråga som är av betydelse för tolkningen av dubbelbeskattningsavtal är 

huruvida tolkningen bör vara statisk eller dynamisk. Ur ett folkrättsligt perspektiv kan 

som argument för att tolkningen av ett dubbelbeskattningsavtal ska grunda sig på de 

omständigheter som förelåg vid avtalets ingående, bl.a. anföras principen om att avtal 

ska hållas (pacta sunt servanda). Omständigheter efter det att avtalet ingicks är i princip 

irrelevanta eftersom de avtalsslutande staterna inte hade möjlighet att ta dessa i 

beaktande vid avtalets ingående. På motsvarande sätt hade inte den lagstiftande 

församlingen i respektive stat möjlighet att ta ställning till dessa senare faktorer. Med 

avtalstexten som utgångspunkt och de omständigheter som förelåg när avtalet ingicks 

bör även skattebetalarna internt kunna skaffa sig visshet om sina framtida förpliktelser 

när det gäller att betala skatt. Det bör därför inte vara möjligt att förändra dessa 

förpliktelser till skattebetalarnas nackdel, om inte förändringen har skett genom lag.127 

Skattebetalarna brukar ofta argumentera för en texttrogen tolkning av skatteavtal och 

annan skattelagstiftning och hänvisa till just behovet av visshet när det gäller att kunna 

planera och organisera sina affärer.128 I svensk praxis har HFD i bl.a. RÅ 1987 ref. 162 

gett uttryck för en statisk tolkningsmetod. Domstolen uttalade att avgörande för avtalets 

tolkning är främst vad avtalsparterna avsett med bestämmelserna i avtalet när dessa 

tillkom.129  

 
Även om visshet för skattebetalarna är en viktig faktor att ha i åtanke vid tolkningen, 

kan det dock finnas omständigheter som talar för att en dynamisk metod används vid 

tolkningen. Trots att ett avtal grundar sig på de omständigheter som förelåg vid 

tidpunkten för dess ingående och ofta hänvisar till då gällande intern rätt för dess 

tillämpning (t.ex. i fråga om vilken metod som ska användas för att undvika 

dubbelbeskattning), kan omständigheterna, såväl som gällande intern rätt, ha ändrats. 

Detta gäller särskilt på skatterättens område i takt med att ny teknologi m.m. utvecklas 

och olika lagstiftningssamarbeten, såsom EU-samarbetet, tvingar fram ändrade 

                                                            
127 Wattel & Marres (2003), s. 222. 
128 Arnold (2010), s. 7. 
129 RÅ 1987 ref. 162. 

27 



 

rättsregler.130 Andra faktorer som kan påverka tolkningen av ett 

dubbelbeskattningsavtal är behovet av en konsekvent rättstillämpning, rimlighet, olika 

administrativa omständigheter o.s.v. En strikt texttrogen statisk tolkning kan i vissa fall 

även leda till orimliga resultat för de avtalsslutande staterna eller för skattebetalarna.131 

I fallet Stafford v. United Kingdom132 uttalade Europeiska domstolen för de mänskliga 

rättigheterna att:  

 
It is of crucial importance that the Convention [for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms] is interpreted and applied in a manner which renders its rights practical 

and effective, not theoretical and illusory. A failure by the Court to maintain a dynamic and 

evolutionary approach would risk rendering it a bar to reform or improvement.133 

 
Nedan kommer jag att redogöra för tolkningen av dubbelbeskattningsavtal i förhållande 

till OECD:s modellavtal och kommentaren till denna. I detta sammanhang återkommer 

jag till diskussionen om statisk respektive dynamisk tolkning. 

 

3.4 OECD och dess modellavtal 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling,134 (OECD) är en 

mellanstatlig organisation som grundades 1961. Organisationens främsta syfte är att 

stimulera till en långsiktig ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt en vidgad 

världshandel, vidare att bidra till en ökad levnadsstandard i dess medlemsstater samt 

finansiell stabilitet och på så vis gynna utvecklingen av världsekonomin.135 Arbetet 

övervakas av ett råd (the Council) som består av representanter från samtliga 

medlemsstater.136 För närvarande har OECD 34 medlemsstater, bl.a. Sverige.137 

Organisationen kan fatta beslut som är bindande för dess medlemsstater eller ge 

rekommendationer till medlemsstaterna, som inte är bindande.138 Besluten som fattas 

och rekommendationerna som ges, sker av alla stater samstämmigt och varje 

medlemsstat kan lägga in sitt veto mot ett beslut eller en rekommendation.139 På 

                                                            
130 Wattel & Marres (2003), s. 223. 
131 Arnold (2010), s. 7. 
132 ECtHR 28 May 2002, No. 46295/99 (Stafford v. UK). 
133 ECtHR 28 May 2002, No. 46295/99 (Stafford v. UK) vid m.nr. 68. 
134 Organisation for Economic Co-operation and Development. 
135 Se artikel 1 i OECD:s konvention, 14 december 1960. 
136 Artikel 7 i OECD:s konvention. 
137 http://www.oecd.org/about/membersandpartners (2013-06-23) 
138 Artikel 5 i OECD:s konvention. 
139 Artikel 6 i OECD:s konvention. 
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skatteområdet finns inom OECD en särskild skattekommitté, Committee on Fiscal 

Affairs (CFA), fyra permanenta arbetsgrupper (Working Parties, WP:s) samt olika 

projektgrupper.140 CFA har utarbetat en modell för skatteavtal beträffande inkomst och 

förmögenhet (modellavtalet).141 Den första versionen kom ut 1963 och har sedan 

reviderats 1977 och 1992. Numera sker revideringen successivt och utges i 

lösbladssystem.142 Till modellavtalet har också utförliga kommentarer utarbetats. I 

dessa förtydligas innehållet i artiklarna i modellavtalet.143 CFA och WP1 träffas några 

gånger om året för att diskutera olika frågor kring modellavtalet och kommentarerna. 

Dessa frågor uppkommer ofta genom diskussioner inom organisationen, men kan också 

väckas av den privata sektorn eller genom den rådgivande kommittén, BIAC (The 

Business and Industry Advisory Committee of the OECD), som representerar 

näringslivet.144 Rådet antar modellavtalet och kommentarerna genom en 

rekommendation till medlemsstaterna.145 Medlemsstaterna har möjlighet att avge 

reservationer mot modellavtalets artiklar och göra anmärkningar mot kommentarerna 

angående tolkningen av enskilda artiklar i modellavtalet.146 Varken modellavtalet eller 

kommentarerna utgör en del av de skatteavtal som länderna sinsemellan ingår och de är 

inte bindande för domstolar och andra myndigheter, däremot brukar de beaktas vid 

tolkningen och tillämpningen av bestämmelser som grundar sig på modellavtalet.147  

                                                           

 
På senare tid har OECD:s modellavtal fått ett allt ökat inflytande, medan FN:s 

modellavtal, som traditionellt använts som förebild för modellavtal mellan i-länder och 

u-länder, inte används i lika stor utsträckning längre. Detta torde bl.a. bero på OECD-

ländernas allt starkare förhandlingsmakt, som bidragit till att de fördelningsprinciper 

som stadgas i OECD:s modellavtal fått en viktigare roll. En annan orsak torde vara 

OECD:s alltmer proaktiva attityd till bl.a. kommentarerna, som ständigt revideras och 

”finslipas”.148 Språket som används i kommentarerna är relativt flexibelt och kan i vissa 

fall uppfattas som tvetydigt. Enligt Ward är detta ett medvetet val från CFA:s sida för 

 
140 SKV 399-1 (2013), s. 100. 
141 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital. 
142 Pelin (2011), s. 90. 
143 Lindencrona (1994), s. 43. 
144 Ward, David A, The Role of the Commentaries on the OECD Model in the Tax Treaty Interpretation 
Process, Bulletin for International Taxation, nr. 3, mars 2006, s. 98. 
145 Wattel & Marres (2003), s. 224. 
146 Dahlberg, Mattias (2000), s. 91. 
147 SKV 399-1 (2013), s. 101. 
148 Pistone (2012), s. 2. 
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att försöka förena olika uppfattningar av innebörden av de begrepp som används i 

modellavtalet och för att spegla den lägsta gemensamma nämnaren av 

överenskommelse som finns bland de stater som är representerade inom CFA, utan att 

ge någon viss stats syn företräde framför de andra medlemsstaternas.149 

 

3.5 Betydelsen av OECD:s modellavtal och dess kommentarer vid tolkningen och 

tillämpningen av dubbelbeskattningsavtal 

 

3.5.1 Kommentarernas rättsliga ställning 

OECD:s råd rekommenderar medlemsstaternas regeringar att använda modellavtalet, i 

enlighet med den tolkning som framgår av kommentarerna, då de ingår 

dubbelbeskattningsavtal eller omförhandlar ingångna avtal.150 Rådet rekommenderar 

också medlemsstaternas regeringar att tillse att skattemyndigheterna i deras länder följer 

kommentarerna ”as modified from time to time, when applying and interpreting the 

provisions of their bilateral tax conventions that are based on these Articles”.151 

OECD:s hållning är således att tolkningen av dubbelbeskattningsavtal, som ingåtts med 

modellavtalet som förebild, ska ske med utgångspunkt i de kommentarer som CFA tagit 

fram. I p. 29 i introduktionen till kommentarerna stadgas dock att  

 
Although the Commentaries are not designed to be annexed in any manner to the conventions 

signed by Member countries, which unlike [min kursivering] the Model are legally binding under 

international instruments, they can nevertheless be of great assistance in the application and 

interpretation of the conventions and, in particular, in the settlement of any disputes.152 

 
Enligt CFA är kommentarerna, till skillnad från ingångna dubbelbeskattningsavtal, 

alltså inte är bindande för medlemsstaterna. Däremot kan de vara vägledande vid 

tolkningen av dubbelbeskattningsavtal som utformats efter modellavtalet. Frågan är 

därmed vilken rättslig grund det finns för att använda kommentarerna vid tolkningen av 

bestämmelserna i ett dubbelbeskattningsavtal samt vilken tyngd som bör fästas vid 

uttalandena i kommentarerna vid tolkningen.  

                                                            
149 Ward (2006), s. 98. 
150 Se Recommendation of the OECD Council concerning the OECD Model Tax Convention on Income 
and on Capital (23 oktober 1997). 
151 Ibid. 
152 Integrated texts of the OECD Commentaries of 1977 and 1992 (incorporating the changes of 1994, 
1995, 1997, 2000, 2003, 2005, 2008 and 2010), i van Raad, Kees, Materials on International & EU Tax 
Law, vol. 1, 2011/2012, s. 58 f. 
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Eftersom Wienkonventionens tolkningsregler endast gäller tolkningen av själva 

dubbelbeskattningsavtalet, menar Arnold att dessa regler endast är tillämpliga på 

kommentarerna om de kan antas utgöra en del av ett dubbelbeskattningsavtals 

”sammanhang”. Detta är tveksamt menar Arnold.153 För att Wienkonventionen således 

ska kunna tillämpas som grund för att använda kommentarerna vid tolkningen, måste 

kommentarerna anses utgöra en del av avtalet i någon bemärkelse.  

 
Det finns dock ingen enhällig uppfattning om kommentarernas relation till de 

dubbelbeskattningsavtal som ingås med OECD:s modellavtal som mall.154 Enligt Vogel 

kan det antas att medlemsstater inom OECD, som ingår dubbelbeskattningsavtal i 

enlighet med modellavtalet, också vill ge bestämmelserna den innebörd de har enligt 

modellavtalet och kommentarerna. Han anser till och med att medlemsstaterna i princip 

är skyldiga att följa modellavtalet och kommentarerna vid tolkningen, eftersom OECD:s 

råd rekommenderat staterna att göra detta. Som grund för detta pekar han bl.a. på det 

faktum att medlemsländerna har möjlighet att reservera sig mot modellavtalets artiklar 

och göra anmärkningar mot kommentarerna om de inte delar OECD:s syn på dessa. 

Hade det inte funnits en skyldighet att följa modellavtalet och kommentarerna, vore det 

inte nödvändigt för medlemsstaterna att komma med reservationer och anmärkningar, 

menar Vogel.155 Ault anser för sin del att om bestämmelserna i ett 

dubbelbeskattningsavtal grundar sig på modellavtalet, är det logiskt att anta att de 

avtalsslutande staterna också velat ansluta sig till den tolkning som kommentarerna 

förespråkar. Han menar dock att Vogels resonemang inte tar hänsyn till de 

begränsningar som Wienkonventionen ställer upp när det gäller vilket material som får 

beaktas vid tolkningen.156 Enligt Vogel kan dock den mening som modellavtalet och 

kommentarerna ger ett visst uttryck antas vara den ”gängse meningen” i enlighet med 

art. 31.1 i Wienkonventionen eller en ”speciell mening” enligt art. 31.4 och på så vis 

vara bindande för medlemsstaterna vid tolkningen.157 Vidare menar Vogel att eftersom 

ett särkilt språkbruk har utvecklats på vissa områden, t.ex. det skatterättsliga, bör 

uttryck som används i dubbelbeskattningsavtalen i vissa fall anses ha en annan innebörd 

än de har i vanligt språkbruk. På så vis kan de sägas utgöra den gängse meningen enligt 

                                                            
153 Arnold (2010), s. 8 f. 
154 Kleist (2012), s. 88. 
155 Vogel (1997), Introduction, m. nr. 80, s. 44 f. 
156 Ault (1993), s. 63 ff.   
157 Vogel (1997), Introduction, m. nr. 80, s 44. 
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art. 31.1 i Wienkonventionen, särskilt när det gäller uttryck som, under inflytande av 

OECD:s modellavtal och kommentarerna till detta, har utvecklats till ett ”internationellt 

skattespråk”.158 Dahlberg delar till viss del Vogels mening, men anser inte att alla de 

tillägg och förtydliganden som OECD gör i kommentarerna är av den ”dignitet” att de 

kan sägas utgöra en gängse mening i den bemärkelse som aves i art. 31.1, men att de 

kan komma att få genomslag och anses utgöra den gängse meningen genom att en 

uppfattning manifesteras i modellavtalet och kommentarerna.159 Vogel har delvis ändrat 

uppfattning på senare tid och förespråkar numera en tolkning mer i linje med Dahlbergs 

syn.  

 
Eftersom kommentarerna ofta utvidgar eller tänjer på begreppen i modellavtalet, kan 

man, enligt Ward et al., svårligen betrakta dessa som den ”gängse meningen” av de 

begrepp som används i ett dubbelbeskattningsavtal. Möjligtvis kan de anses ge uttryck 

för en ”speciell mening” i den bemärkelse som art. 31.4 avser.160 Kleist påpekar dock 

att både enligt art. 31.1 och 31.4 i Wienkonventionen framgår att ett uttryck i ett avtal 

skall tolkas i enlighet med den gängse meningen, respektive skall tilläggas en speciell 

mening om det fastställts att detta varit parternas avsikt, vilket innebär att om 

kommentarerna anses utgöra den gängse eller särskilda meningen så måste staterna, 

folkrättsligt sett, följa kommentarerna. Detta är tveksamt enligt Kleist, eftersom 

kommentarerna generellt inte anses vara bindande. Och är de inte bindande så är de 

”inconsistent with the mandatory nature of Article 31”.161  

                                                           

 
Lindencrona är av uppfattningen att kommentarerna skulle kunna sägas utgöra en del av 

avtalets ”sammanhang” och hänföras till art. 31.2 (b) i Wienkonventionen, d.v.s. sådana 

dokument som upprättats av en eller flera parter i samband med traktatens ingående och 

som godtagits av de andra parterna som dokument sammanhörande med traktaten.162 

Dahlberg menar dock att även om det finns skäl som talar för att kommentarerna skulle 

kunna utgöra sådana dokument som godtagits av de andra avtalsslutande staterna som 

dokument sammanhörande med avtalet, så kan de inte anses utgöra dokument som 

 
158 Vogel (1997), Introduction, m. nr. 70, s. 37. 
159 Dahlberg (2003), s. 151. 
160 Ward, David A m.fl., The Interpretation of Income Tax Treaties with Particular Reference to the 
OECD Commentaries on the OECD Model, 2005, s. 19. 
161 Kleist (2012), s. 91 f. 
162 Lindencrona (1994), s. 82. 
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upprättats av parterna i samband med avtalets ingående.163 Enligt Kleist kan de inte 

heller anses vara upprättade av avtalsparterna, utan snarare av en grupp bestående av 

representanter från medlemsstaternas regeringar (inom CFA). Det finns därför inget 

klart samband mellan de som utformat kommentarerna och de parter som ingått ett 

aktuellt dubbelbeskattningsavtal. Kleist anser därför att argumentet för att 

kommentarerna skulle kunna infogas under art. 31.2 inte är särskilt övertygande.164  

 
När det gäller art. 31.3 i Wienkonventionen menar bl.a. Dahlberg att kommentarerna 

skulle kunna sägas utgöra sådana internationella rättsregler som är tillämpliga i 

förhållandet mellan parterna enligt punkten (c). Han medger dock att det föreligger en 

brist i detta synsätt på grund av den svaga rättsliga skyldighet som modellavtalet och 

kommentarerna ålägger medlemsstaterna.165   

 
Enligt art. 31.4 i Wienkonventionen ska ett uttryck tilläggas en speciell mening om det 

fastställts att detta varit parternas avsikt. Möjligtvis skulle kommentarerna kunna sägas 

ge uttryck för en sådan ”speciell mening”. Dahlberg är av uppfattningen att, om en viss 

tolkning av ett uttryck i kommentarerna fått tillräcklig spridning och genomslag genom 

att den funnits med sedan den första versionen av modellavtalet och kommentarerna 

kom ut, kan denna tolkning normalt sägas utgöra den gängse meningen i enlighet med 

art. 31.1 i Wienkonventionen. Senare kommentaruttalanden bör istället normalt kunna 

utgöra en speciell mening, enligt art. 31.4, i de fall de inte kan sägas utgöra den gängse 

meningen. Nyare kommentaruttalanden bör däremot inte anses utgöra vare sig en 

gängse eller speciell mening, eftersom de inte kan antas ha fått tillräckligt genomslag.166 

Däremot är det, som bl.a. Kleist hävdar, tveksamt om kommentarerna kan anses utgöra 

en gängse eller speciell mening, eftersom det enligt ordalydelsen i art. 31 skulle 

innebära att det föreligger en skyldighet för staterna att tillämpa den mening som 

kommentarerna förespråkar, vilket inte verkar förenligt med den allmänna 

uppfattningen om att kommentarerna inte ska vara bindande.167 Även uttalandena i p. 

29 i introduktionen till kommentarerna ger stöd för att de inte ska vara bindande. Ault 

menar å sin sida att det finns en brygga mellan art. 31 och 32 i Wienkonventionen. 

Eftersom art. 31.4 föreskriver att en speciell mening ska tilläggas ett uttryck om det 

                                                            
163 Dahlberg (2003), s. 152 f. 
164 Kleist (2012), s. 92. 
165 Dahlberg (2003), s. 153. 
166 A.a. s. 153 f. 
167 Kleist (2012), s. 91. 
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fastställts att detta varit parternas avsikt, kan art. 31 anses öppna upp för att 

supplementära tolkningsmedel får användas för att utröna parternas avsikt att använda 

ett uttryck i en speciell bemärkelse, trots att supplementära tolkningsmedel egentligen 

endast får användas för att få bekräftelse på den mening som framkommer av art. 31 

eller för att fastställa meningen när en tolkning enligt art. 31 inte undanröjer dess 

tvetydighet eller oklarhet, eller då det leder till ett resultat som uppenbarligen är orimligt 

eller oförnuftigt.168  

 
Det finns i övrigt olika uppfattningar om huruvida kommentarerna kan utgöra sådana 

supplementära tolkningsmedel som art. 32 öppnar upp för. Enligt art. 32 kan 

supplementära tolkningsmedel, inbegripet förarbetena till traktaten och 

omständigheterna vid dess ingående, anlitas för att få bekräftelse på den mening som 

framkommer vid tillämpningen av art. 31 eller för att fastställa meningen, när en 

tolkning enligt art. 31 inte undanröjer dess tvetydighet eller oklarhet, eller leder till ett 

resultat som uppenbarligen är orimligt eller oförnuftigt. Kommentarerna är inte 

förarbeten i artikelns mening, men eventuellt skulle de kunna utgöra sådana 

omständigheter som artikeln nämner, såvida de var kända för parterna vid avtalets 

ingående. Dessutom verkar artikeln öppna upp för att även andra medel än de som 

specifikt nämns kan utgöra supplementärt material som får beaktas.169 Enligt Wattel & 

Marres borde de kommentarer som förelåg vid avtalets ingående kunna användas som 

supplementära tolkningsmedel enligt art. 32, såvida de kriterier som stadgas där är 

uppfyllda.170 Dahlberg anser att sådana uttalanden i kommentarerna, som ännu inte 

hunnit få sådant genomslag att de kan anses utgöra en gängse eller speciell mening 

enligt art. 31, normalt bör kunna utgöra supplementära tolkningsmedel enligt art. 32 för 

att stödja en tolkning grundad på andra tolkningsdata.171 Eftersom det endast är tillåtet 

att använda supplementära tolkningsmedel för att få bekräftelse på den mening som 

framkommer vid tillämpningen av art. 31 eller för att fastställa meningen, när en 

tolkning enligt art. 31 inte undanröjer dess tvetydighet eller oklarhet, eller då det leder 

till ett resultat som uppenbarligen är orimligt eller oförnuftigt, begränsas dock 

kommentarernas roll som tolkningsunderlag i det fall de utgör supplementära 

                                                            
168 Ault (1993), s. 65. 
169 Kleist (2012), s. 93. 
170 Wattel & Marres (2003), s. 228. 
171 Dahlberg (2003), s. 154. 
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tolkningsmedel.172 Dessutom är det, enligt Ault, svårt att förstå kommentarernas viktiga 

roll som supplementära tolkningsmedel, eftersom ”considering the attention paid to the 

drafting of the treaty articles, it would seem an unusual case in which the conditions of 

‘ambiguity’ or ‘obscurity’ or ‘absurd result’ would be met which are the prerequisite for 

recourse to ‘noncontextual’ material”.173 

 
Kommentarerna verkar med andra ord svårligen kunna placeras inom ramen för vare sig 

art. 31 eller 32 i Wienkonventionen. Försöker man hitta den rättsliga grunden för att 

tillämpa dem i art. 31, blir staterna, enligt Kleists resonemang, skyldiga att använda 

kommentarerna vid tolkningen av sina dubbelbeskattningsavtal, vilket inte går ihop med 

deras icke-bindande natur, som bl.a. CFA ger uttryck för i introduktionsdelen till 

kommentarerna. Tillämpar man dem istället under art. 32 får de knappast någon 

betydelse alls, med tanke på att de då bara får tillämpas i vissa begränsade situationer, 

vilket inte stämmer överens med rådets rekommendation till medlemsstaterna att 

använda kommentarerna i tolkningsprocessen. Ward anser inte att man behöver ”tvinga 

in” kommentarerna under art. 31 eller art. 32 i Wienkonventionen. Han anser att 

Wienkonventionens tolkningsregler har en begränsad roll när det gäller tillämpningen 

av kommentarerna vid tolkningen. Denna begränsade roll är att etablera en speciell 

mening i den bemärkelse som art. 31.4 avser. När det gäller att avgöra den gängse 

meningen enligt 31.1 torde denna kunna fastställas av domstolarna, antingen intuitivt 

eller med hjälp av ordböcker.174 Ellis ifrågasätter dock om art. 31 och art. 32 ”judged by 

their text” tillåter en sådan frihet som Ward förespråkar, eftersom de trots allt i första 

hand ger uttryck för en textbaserad tolkningsmetod.175 

 

3.5.2 Andra rättsliga grunder för att använda kommentarerna vid tolkningen 

Det verkar tämligen svårt att hitta någon rättslig grund i Wienkonventionen för att 

använda kommentarerna vid tolkningen av ett dubbelbeskattningsavtal. I praxis är det 

dock vanligt att modellavtalet och kommentarerna till detta tillmäts betydelse vid 

tolkningen. I det tidigare citerade rättsfallet RÅ 1996 ref. 84 uttalade domstolen att 

särskild betydelse ofta bör tillmätas OECD:s modellavtal och kommentarerna till detta 

                                                            
172 Kleist (2012), s. 94. 
173 Ault (1993), s. 63. 
174 Ward (2006), s. 98 f. 
175 Ellis, Maarten J, The Role of the Commentaries on the OECD Model in the Tax Treaty Interpretation 
Process – Response to David Ward, Bulletin for International Taxation, nr. 3, mars 2006, s. 103. 
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vid tolkningen av ett skatteavtal eller en bestämmelse i ett sådant avtal som utformats i 

överensstämmelse med modellavtalet, eftersom det då kan finnas fog för antagande att 

avtalsparterna avsett att uppnå ett resultat som överensstämmer med vad OECD 

rekommenderat.176 Frågan kvarstår dock vilken som är den rättsliga grunden för att 

tillämpa kommentarerna vid tolkningen.  

 
Ett dubbelbeskattningsavtal innehåller ofta en tolkningsregel som, om den utformats i 

enlighet med art. 3.2 i OECD:s modellavtal, stadgar att  

 
Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet vid någon tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget 

föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid 

denna tidpunkt enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas, 

och den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna stat äger företräde 

framför den betydelse uttrycket ges i annan lagstiftning i denna stat.177  

 
Flera frågor uppkommer dock vid en tillämpning av tolkningsregeln. Det kan bl.a. 

diskuteras vad som avses med hänvisningen till ”sammanhanget”. Enligt kommentaren 

till art. 3.2 i modellavtalet ska sammanhanget särskilt fastställas utifrån de 

avtalsslutande staternas avsikt när de undertecknade avtalet, liksom den innebörd som 

den andra avtalsslutande statens lagstiftning ger uttrycket i fråga.178 Frågan är om 

kommentarerna till modellavtalet skulle kunna sägas utgöra ”sammanhang” i den 

bemärkelse som tolkningsregeln ger uttryck för.  Ward et al. anser att ordet 

”sammanhang” i avtalets tolkningsregel har en bredare innebörd än ”sammanhang”, 

såsom det beskrivs i art. 31.2 i Wienkonventionen. Om ett uttryck inte är definierat i 

avtalet, men är definierat i den interna rätten och samtidigt ges en speciell mening i de 

kommentarer som förelåg vid avtalets ingående, kan dessa kommentarer anses utgöra 

”sammanhang” enligt avtalets tolkningsregel och på så vis ge stöd för att en speciell 

mening bör tilläggas uttrycket, istället för den mening som framgår enligt den interna 

rätten.179 Ward anser att de kommentarer som förelåg vid avtalets ingående utgör en del 

av avtalets ”rättsliga sammanhang” och på så vis kan spela en viktig roll vid 

                                                            
176 RÅ 1996 ref. 84. 
177 Se art. 3.2 i OECD:s modellavtal. Jag använder här den svenska översättning som bl.a. används i det 
nordiska dubbelbeskattningsavtalet (Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska 
länderna) och som överensstämmer med modellavtalets tolkningsregel. 
178 Se p. 12 i kommentarerna till art. 3.2. 
179 Ward m.fl. (2005), s. 31. 

36 



 

tolkningen.180 Ellis ifrågasätter om kommentarerna utgör ”sammanhang” enligt ett 

dubbelbeskattningsavtals tolkningsregel och menar att om tolkningsregeln innebär att 

intern rätt ska tillämpas, såvida det inte finns uppenbara skäl att åberopa avtalets 

sammanhang, så kommer kommentarerna inte i fråga särskilt ofta, eftersom man då i 

första hand måste använda intern rätt som tolkningsunderlag.181 Engelen menar att ordet 

”sammanhang” i avtalets tolkningsregel omfattar det ingångna avtalet som helhet, 

inklusive dess preambel och bilagor, liksom dess ändamål och syfte, men inte 

utomstående tolkningsmaterial.  Däremot ska överenskommelser angående avtalets 

tolkning eller tillämpning av dess bestämmelser anses innefattas av ”sammanhanget”.182  

Om Engelens hypotes stämmer, torde inte kommentarerna kunna användas vid 

tolkningen såsom en del av avtalets sammanhang, eftersom de är att betrakta som 

utomstående material. Det är därmed oklart om man kan hitta någon rättslig grund för 

att använda kommentarerna vid tolkningen i den tolkningsregel som stadgas i många 

dubbelbeskattningsavtal, som ingåtts utifrån OECD:s modell. 

 
Finns det då annat som talar för att kommentarerna till OECD:s modellavtal ska 

användas vid tolkningen av dubbelbeskattningsavtal?  Möjligtvis skulle kommentarerna, 

genom att de upprepat tillämpas av domstolar och skattemyndigheter i OECD:s 

medlemsländer, kunna sägas ge uttryck för internationell sedvanerätt. I art. 38.1 i 

Internationella domstolens stadga från 1945 räknas folkrättens källor upp. Dessa är: 

internationella traktater, internationell sedvanerätt, allmänna rättsgrundsatser, rättsliga 

avgöranden (praxis) och sakkunniga författares lärosatser (doktrin). Folkrättens 

horisontella struktur och i den meningen avsaknaden av den nationella rättens formella 

källor, gör att källorna står på hierarkiskt likställd nivå. Den allmänna uppfattningen i 

doktrinen är numera dock att uppställningen i artikeln återspeglar en logisk följd där 

tillämpningen av traktater ges företräde framför andra uppräknade regler.183 De två 

sistnämnda källorna (praxis och doktrin) anses vara subsidiära rättsregler och är inte 

rättsregler i samma bemärkelse som de andra källorna, utan ska snarare betraktas som 

hjälpmedel för att fastställa gällande rätt.184  Enligt art. 38.1(b) i stadgan ska med 

internationell sedvanerätt förstås ”internationell sedvänja utgörande bevis för en allmän 

                                                            
180 Ward (2006), s. 100. 
181 Ellis, Maarten J, The Influence of the OECD Commentaries on Treaty Interpretation – Response to 
Prof. Dr Klaus Vogel, Bulletin for International Taxation, nr. 12, december 2000, s. 617.  
182 Engelen, Franciscus Antonius, Interpretation of Tax Treaties under International Law, 2004, s. 482 f. 
183 Sevastik m.fl. (2009), s. 46 f. 
184 A.a. s. 35. 
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praxis, godtagen såsom gällande rätt”, vilket enligt den allmänna uppfattningen innebär 

statspraxis (usus) som måste godtas som gällande rätt (opinio juris sive necessitatis).185 

För att sedvanerätt ska anses etablerad krävs därför en objektiv handling – ett agerande 

från en stats sida, samt en subjektiv övertygelse om att denna handling är, eller håller på 

att bli gällande rätt.186 Kleist menar att det är tveksamt om nationella domstolar och 

myndigheters tolkning och tillämpning av dubbelbeskattningsavtal kan sägas skapa 

sådan statspraxis som krävs för att en internationell sedvänja ska uppstå, särskilt 

eftersom det krävs att de dessutom ska tro att de är skyldiga att handla på ett visst 

sätt.187 Inte all mellanstatlig sedvänja utgör heller sedvanerätt och blir därför inte 

rättsligt bindande. Icke-bindande sedvänja kan följas på grund av god ordning eller 

hövlighet. Handlingar på sådan grund utgör comitas gentium och skapar inte någon 

folkrättslig bundenhet.188 För att sedvanerätt ska uppstå krävs dessutom att praxis är 

allmän och att den har existerat under en viss tid.189 Ward et al. menar att 

kommentarerna inte har de förutsättningar som krävs för att de ska anses ha blivit 

folkrättslig sedvanerätt, eftersom de ständigt är föremål för förändring, och det inte 

finns bevis för någon vidsträckt tillämpning av kommentarerna i staternas praxis samt 

att det inte föreligger någon ”opinio juris” angående deras tillämpning.190 Att 

kommentarerna skulle ha blivit internationell sedvanerätt verkar sammanfattningsvis 

vara svårt att hävda på dessa grunder. 

 
Kleist menar att användandet av kommentarerna skulle kunna rättfärdigas utifrån 

allmänna rättsprinciper om logik och sunt förnuft (”principles of logic and good sense”). 

Enligt Kleist innebär inte det faktum att vissa tolkningsprinciper har kodifierats i 

Wienkonventionen, skulle utesluta att andra allmänna rättsprinciper används vid 

tolkningen..191 Ward et al. menar att även om en hänvisning till allmänna rättsprinciper 

inte gör kommentarerna rättsligt bindande kan kommentarerna, i enlighet med 

principerna, bidra till att utröna parternas avsikt med avtalet, om detta har ingåtts mellan 

stater som är medlemmar i OECD och det är utformat enligt OECD:s modellavtal.192 

Kleist anser att strävan efter att utröna de avtalsslutande staternas gemensamma avsikt 
                                                            
185 Sevastik m.fl. (2009), s. 37. 
186 A.a. s. 38. 
187 Kleist (2012), s. 96. 
188 Sevastik m.fl. (2009), s. 39. 
189 A.a. s. 38. 
190 Ward m.fl. (2005), s. 42. 
191 Kleist (2012), s. 97.  
192 Ward m.fl. (2005), s. 42. 
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med avtalet kan utgöra ett argument för att tillmäta kommentarerna betydelse på 

grundval av allmänna rättsgrundsatser. Dock måste kommentarerna anses vara 

sekundära till annat material som rättsligt sett väger tyngre, t.ex. sådant material som 

Wienkonventionen hänvisar till och de bör tillämpas med varsamhet och inte när det är 

till den skattskyldiges nackdel.193   

 
Även om det är svårt att hitta någon klar rättslig grund för att få tillämpa 

kommentarerna vid tolkningen av ett dubbelbeskattningsavtal, verkar den allmänna 

uppfattningen vara att de i alla fall bör tillmätas betydelse vid tolkningen och i praxis 

hänvisas ofta till kommentarerna. De flesta verkar vara överens om att kommentarerna, i 

de fall de inte kan sägas vara primära rättskällor, i alla fall bör ha samma status som 

internationell skatterättslig doktrin.194 

 

3.5.3 Användningen av senare kommentarer vid tolkningen 

Ovan har jag redogjort för kommentarernas roll vid tolkningen. Den rättsliga grunden 

för att använda kommentarerna som underlag vid tolkningen av ingångna 

dubbelbeskattningsavtal är inte särskilt stark. Däremot verkar de i alla fall kunna 

tillmätas betydelse vid tolkningen och kan därför sägas ha en viss tyngd som 

tolkningsunderlag. En fråga som aktualiseras är dock hur man ska förhålla sig till 

kommentarer som kommit till efter det att ett dubbelbeskattningsavtal ingicks mellan 

två eller flera stater. De kommentarer som förelåg vid avtalets ingående kan också ha 

ändrats. Ur ett folkrättsligt perspektiv verkar det svårt att kunna tillmäta senare 

kommentarer något större rättskällevärde, eftersom det inte utan vidare kan hävdas att 

dessa ger uttryck för de avtalsslutande staternas gemensamma avsikt med avtalet i fråga. 

Däremot kan det ofta finnas skäl att beakta senare kommentarer, särskilt när det endast 

är fråga om mindre ändringar av de kommentarer som förelåg då avtalet ingicks eller 

när de förtydligar en mening, som parterna kan antas vara överens om. Sista delen av 

min analys kommer att ägnas åt de reviderade förslagen gällande tolkningen och 

tillämpningen av art. 5 i modellavtalet. Den här delen är därför av stor betydelse för de 

slutsatser jag kommer att presentera i samband med redogörelsen av de förslag OECD 

lagt fram angående kommentarerna till art. 5. 

 

                                                            
193 Kleist (2012), s. 97 f.  
194 Se t.ex. Wattel & Marres (2003), s. 229 och Vogel (2000), s. 615 f. 
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Som redogjorts för ovan är OECD:s hållning att ingångna dubbelavtal som grundar sig 

på modellavtalet ska tolkas med hjälp av kommentarerna till modellavtalet. De ska 

dessutom tolkas ”as modified from time to time”.195 I introduktionen till 

kommentarerna stadgas bl.a. följande:  

                                                           

 
When drafting the 1977 Model Convention, the Committee on Fiscal Affairs […] considered that 

existing conventions should, as far as possible, be interpreted in the spirit of the revised 

Commentaries [min kursivering], even though the provisions of these conventions did not yet 

include the more precise wording of the 1977 Model Convention…196 

 
Enligt CFA ska detsamma gälla även för de revideringar av modellavtalet och 

kommentarerna som skett efter 1977.197 Ändringar i kommentarerna som är ett direkt 

resultat av ändringar i modellavtalet är inte relevanta för tolkningen och tillämpningen 

av tidigare ingångna dubbelbeskattningsavtal vars bestämmelser, till sitt innehåll, skiljer 

sig från de ändrade artiklarna i modellavtalet.198 Däremot, menar CFA, kan andra 

ändringar och tillägg i kommentarerna normalt vara användbara vid tolkningen av 

tidigare ingångna avtal, eftersom de ”reflect the consensus of the OECD Member 

countries as to the proper interpretation of existing provisions and their application to 

specific situations.”199  

 
I de fall ett dubbelbeskattningsavtal har ingåtts mellan två medlemsstater i OECD och 

modellavtalet har använts som mall, förespråkar Dahlberg tre olika lösningar i fråga om 

senare tillägg och ändringar i kommentarerna och modellavtalet. Om ett avtal har 

ingåtts år ett och kommentaren till en omtvistad bestämmelse i modellavtalet ändras år 

tre och denna ändring endast är ett förtydligande av vad som tidigare anförts i 

kommentarerna, borde de senare kommentarerna kunna ligga till grund för tolkningen år 

fem. Är det däremot fråga om ett klart tillägg, som är självständigt och inte utgör ett 

förtydligande till tidigare uttalanden i kommentarerna, bör detta tillägg beaktas, men 

inte läggas till grund för en tolkning år fem. Det kan då inte sägas ha varit känt för de 

avtalsslutande staterna och är därför inte i linje med art. 31.1 i Wienkonventionen.200 

 
195 Recommendation of the OECD Council concerning the OECD Model Tax Convention on income and 
on capital (23 oktober 1997). 
196 Se p. 33 i introduktionen till kommentarerna. 
197 Se p. 34 i introduktionen till kommentarerna. 
198 Se p. 35 i introduktionen till kommentarerna. 
199 Se p. 35 i introduktionen till kommentarerna. 
200 Dahlberg (2003), s. 145. 
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Det är även ur ett folkrättsligt och konstitutionellt perspektiv svårt att fästa avseende vid 

de nytillkomna kommentaruttalandena i detta fall, menar Dahlberg.201 Om ändringen i 

kommentarerna beror på att OECD har ändrat lydelsen i modellavtalet av det omtvistade 

stadgandet, finns det inget stöd för att tillmäta det nya uttalandet i kommentarerna 

någon betydelse vid tolkningen av ett avtal som ingåtts före OECD:s ändringar.202 Ault 

gör en parallell till tolkningsregeln i art. 3.2, där en dynamisk metod förespråkas och 

menar att när det endast är fråga om förtydliganden i kommentarerna så borde de senare 

kommentarerna kunna beaktas vid tolkningen av redan ingångna avtal.203 Eftersom det 

inte finns något stadgande i art. 31.1 i Wienkonventionen om att endast den gängse 

meningen som förelåg vid avtalets ingående får beaktas, borde även senare 

kommentarer kunna användas för att fastställa den gängse meningen av uttryck i ett 

avtal som ingåtts innan kommentarerna infördes eller ändrades, menar Wattel & Marres. 

Ett exempel skulle kunna vara att ordet ”brevleverans” i ett äldre avtal även skulle 

kunna tänkas omfatta ”fax” och ”e-post” i enlighet med en ny kommentar som 

förespråkar detta.204 Kleist menar dock att avgörande för vilken version av 

kommentarerna som ska användas vid tolkningen av ett dubbelbeskattningsavtal är 

vilken rättslig grund som finns för att ta kommentarerna i beaktande. Senare 

kommentarer kan inte användas för att utröna parternas avsikt med avtalet vid dess 

ingående. Om den rättsliga grunden för att ta kommentarerna i beaktande därför utgörs 

av en hänvisning till partsavsikten, kan senare kommentarer därmed inte användas.205 

Senare kommentarer kan inte heller sägas utgöra ”sammanhanget”, såsom det kommer 

till uttryck i art. 31.2 i Wienkonventionen, eftersom de inte upprättats i samband med 

avtalets ingående.206 Wattel & Marres är av uppfattningen att kommentarerna som 

förelåg vid avtalets ingående kan anses utgöra en del av avtalets sammanhang enligt art. 

31.2, men endast om avtalet, som ingåtts och godkänts av den lagstiftande 

församlingen, inte avviker från modellavtalet samt att det klargjorts för lagstiftaren att 

OECD:s syn följts vid utformandet av avtalet. Däremot kan inte senare kommentarer 

anses utgöra en del av avtalets sammanhang.207 Det skulle eventuellt vara möjligt att 

betrakta senare kommentaruttalanden som sådana efterföljande överenskommelser eller 

                                                            
201 Dahlberg (2003), 146. 
202 A.a. s. 147. 
203 Ault (1993), s. 67. 
204 Wattel & Marres (2003), s. 226. 
205 Kleist (2012), s. 104. 
206 Ibid. 
207 Wattel & Marres (2003), s. 227. 
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praxis som nämns i art. 31.3 i Wienkonventionen. Kleist påpekar dock att eftersom inte 

kommentarerna upprättats av avtalsparterna, utan av en grupp av stater, representerade 

av deras statstjänstemän, så kan de inte sägas utgöra en del av ett särkilt 

dubbelbeskattningsavtal och de har heller godkänts av lagstiftaren i de avtalsslutande 

staterna. Kommentarerna kan därmed inte sägas vara sådana efterföljande 

överenskommelser. Inte heller bör de kunna vara sådan efterföljande praxis, som 

artikeln föreskriver, eftersom det är tveksamt om de nationella domstolarna och 

skattemyndigheternas upprepade hänvisningar till kommentarerna kan sägas ha gett 

upphov till en tolkning som är bindande för staterna.208 Vogel, som delvis ändrat sin 

uppfattning om att det föreligger en ”soft legal duty” att följa kommentarerna, anser att 

om den innebörd som tillagts ett uttryck i kommentarerna inte var den gängse meningen 

när dubbelbeskattningsavtalet ingicks, måste det undersökas om den mening som 

kommentarerna ger har godtagits av parterna såsom en ”speciell mening” enligt art. 31.4 

i Wienkonventionen. Däremot måste tillräckligt med tid föreligga mellan det att 

ändringen i kommentarerna gjordes och avtalet ingicks för att uttrycket ska anses ha fått 

tillräckligt genomslag.209 Ellis menar dock att om senare kommentarer kan användas 

enligt art. 31.4 i Wienkonventionen, borde även art. 31.3 kunna tillämpas, eftersom 

kommentarerna kan sägas utgöra senare partsbruk och senare överenskommelser och på 

så vis bidra till tolkningen.210 Det är dock tveksamt om art. 31.4 i Wienkonventionen 

kan användas som rättslig grund för att tillämpa kommentarerna, eftersom den utgår 

från parternas avsikt vid avtalets ingående.211 Senare kommentarer kan inte anses utgöra 

en ”speciell mening” enligt art. 31.4 eftersom det inte kan antas att parlamenten i de 

avtalsslutande staterna, som godkänt avtalet, avsett att ge uttrycken den innebörd som 

de senare kommentarerna förespråkar, menar Wattel & Marres. Däremot ser de inga 

hinder mot att senare kommentarer kan anses utgöra supplementära tolkningsmedel, 

eftersom uttrycket ”förarbetena till traktaten och omständigheterna vid dess ingående” i 

art. 32 i Wienkonventionen endast bör ses som exempel.212 Även Vogel anser att senare 

kommentarer kan ses som sådana supplementära medel som kan anlitas vid 

tolkningen.213 Kleist påpekar dock att om senare kommentarer antas vara supplementära 

                                                            
208 Kleist (2012), s. 104 f. 
209 Vogel (2000), s. 615 f. 
210 Ellis (2000), s. 617 f. 
211 Kleist (2012), s. 105. 
212 Wattel & Marres (2003), s. 228. 
213 Vogel (2000), s. 615 f. 
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tolkningsmedel, så kan de bara användas inom ramen för de begränsningar som art. 32 

föreskriver.214  

 
När det gäller sådana ändringar eller tillägg i kommentarerna som föranleder att ett 

uttryck i ett dubbelbeskattningsavtal ska tolkas på ett helt nytt sätt eller då innebörden 

av begreppet kraftigt vidgas och på så vis kan sägas ändra bestämmelsens innehåll i sak, 

kan det ifrågasättas vilken vikt som bör läggas vid kommentarerna. Den allmänna 

uppfattningen verkar vara att sådana ändringar i kommentarerna ska beaktas med 

försiktighet. Dahlberg är skeptisk till att ändra det materiella innehållet i en 

avtalsbestämmelse genom senare kommentaruttalanden.215 Även Ault är tveksam till 

sådana ändringar och menar att den bästa lösningen vore att begränsa ändringar i 

kommentarerna till sådana situationer som verkligen avser förtydliganden eller 

omarbetningar av språket i avtalen. På så vis kan senare kommentarer få en starkare 

ställning vid tolkningen av tidigare ingångna avtal, men enbart för att fastställa om en 

speciell mening ska ges ett visst uttryck.216 Ward et al. anser inte att det finns någon 

rättslig grund för att använda senare kommentarer för att fylla luckor i modellavtalet. 

Istället bör i sådana fall avtalstexten omarbetas och när det gäller 

dubbelbeskattningsavtal som ingåtts med modellavtalet som mall, avtalet ändras genom 

ett protokoll eller omförhandling.217 Senare kommentarer som förespråkar en tolkning 

som strider mot avtalstexten eller som motsäger tidigare kommentarer bör enligt Ward 

et al. inte beaktas alls vid tolkningen av redan ingångna avtal och menar att:  

 
To do so would be to deny the effectiveness of existing OECD commentary as part of the legal 

context in establishing the intentions of the parties negotiating particular tax treaties based on the 

commentaries and the Model current at the time and to delegate to the CFA an international law-

making capacity for which there is no support.218 

 

Om detta synsätt stämmer, bör det vara i linje med art. 31.1 i Wienkonventionen, enligt 

vilken hänsyn särskilt ska tas till den gängse meningen, sammanhanget samt ändamålet 

och syftet med avtalet. 

 

                                                            
214 Kleist (2012), s. 106. 
215 Dahlberg (2000), s. 96 f.  
216 Ault (1993), s. 68. 
217 Ward m.fl. (2005), s. 110. 
218 A.a. s. 111. 
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Sett ur skattebetalarens perspektiv borde senare kommentarer beaktas med försiktighet. 

Det bör inte vara möjligt att tolka ett dubbelbeskattningsavtal till dennes nackdel på 

grundval av senare kommentarer till OECD:s modellavtal. Det kan också strida mot 

likabehandlingsprincipen om en bestämmelse som har sitt ursprung i ett 

dubbelbeskattningsavtal tillämpas på olika sätt före eller efter en ändring i 

kommentarerna.219 För egen del är jag därför av uppfattningen att senare kommentarer 

kan beaktas vid tolkningen, men endast för att få bekräftelse på en uppfattning som kan 

antas gälla sedan tidigare. Jag anser därför att senare kommentarer bör användas på 

samma sätt som skatterättslig litteratur. Om de avtalsslutande staterna anser att en 

bestämmelse i ett avtal ska tolkas annorlunda till följd av nya kommentaruttalanden, bör 

detta enligt min mening, komma till uttryck genom protokoll eller omförhandlingar av 

det ingångna avtalet staterna emellan, som dessutom måste godkännas av den 

lagstiftande församlingen. I annat fall är det tveksamt om kommentarerna kan sägas ha 

någon legitimitet gentemot skattebetalarna. 

 

4. Artikel 5 i OECD:s modellavtal – fast driftställe 

4.1 Definitionen av fast driftsälle 

Som huvudregel ska inkomst på grund av affärsrörelse beskattas i den stat där företaget 

är hemmahörande, såvida inte företaget bedriver verksamhet i en annan avtalsslutande 

stat genom ett fast driftställe som är beläget där. Om så är fallet får de inkomster som är 

hänförliga till det fasta driftstället beskattas i den andra avtalsslutande staten enligt de 

regler som stadgas i art. 7 i modellavtalet. Syftet med konceptet fast driftställe kan 

därmed sägas vara att tillförsäkra att rörelseintäkter inte blir föremål för beskattning i en 

stat om det inte föreligger tillräckligt starka ekonomiska band till den staten. 

Beskattningsrätten är därför i första hand förbehållen hemviststaten när det gäller 

inkomster som hänför sig till affärsverksamhet.220 Om däremot inkomsterna har 

tillräcklig grad av koppling till källstaten övergår beskattningsrätten till denna stat, som 

då inte bara får rätt att beskatta inkomsterna, utan dessutom företräde framför 

                                                            
219 Wattel & Marres (2003), s. 222. 
220 Vogel (1997), Article 5, m. nr. 4, s. 280. 
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hemviststaten att beskatta dessa.221  På så vis kan man säga att beskattningsarbetet 

underlättas och gränsöverskridande investeringar uppmuntras.222 

 
Enligt huvudregeln i art. 5.1 innebär uttrycket ”fast driftställe” en ”stadigvarande plats 

för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs”.223 

Artikeln innehåller även fler definitioner av fast driftställe och situationer då ett sådant 

kan vara för handen. Jag har medvetet utelämnat dessa delar i uppsatsen, då de inte är 

aktuella för min analys. Enligt den huvudsakliga definitionen är det tre villkor som alla 

ska vara uppfyllda för att ett fast driftställe ska föreligga. För det första ska det finnas en 

plast för affärsverksamhet, platsen ska användas stadigvarande och affärsverksamheten 

ska bedrivas från platsen.224 

 
Enligt kommentarerna till art. 5.1 innebär villkoren att det ska vara fråga om en ”plats 

för affärsverksamhet”, t.ex. lokaler, eller i särskilda fall, maskiner eller annan 

utrustning. Platsen för affärsverksamhet måste vara ”stadigvarande”, vilket innebär att 

den måste vara belägen på en viss plats och innefatta en viss grad av varaktighet. 

Dessutom ska företagets verksamhet bedrivas från den stadigvarande platsen för 

affärsverksamhet. Normalt innebär detta att personer som, på ett eller annat sätt, är 

beroende av företaget (t.ex. personal) bedriver företagets verksamhet i den stat där den 

stadigvarande platsen är belägen.225 

 

4.2 Definitionen av villkoret ”stadigvarande” i art 5.1 

4.2.1 Nuvarande lydelse i kommentarerna till art. 5.1  

Då fokus i uppsatsen ligger på när ett fast driftställe ska anses föreligga är det 

framförallt de tidsmässiga aspekterna som är intressanta att undersöka. Ett av villkoren 

för att ett fast driftställe ska anses uppkomma är att det ska vara fråga om en 

stadigvarande plats för affärsverksamhet. Enligt kommentarerna till art. 5.1 innebär 

                                                            
221 Arnold, Brian J, Time Thresholds in Tax Treaties, Bulletin for International Taxation, nr. 6, juni 2008, 
s. 219. 
222 Vogel (1997), Article 5, m. nr. 5, s. 280. 
223 Jag använder här den svenska översättningen enligt art. 5 i dubbelbeskattningsavtalet mellan de 
nordiska länderna (Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna) och som 
överensstämmer med art. 5.1 i modellavtalet. 
224 SKV 399-I (2013), s. 123. 
225 Se p. 2 i kommentarerna till art. 5.1. 
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detta, som ovan nämnts, att platsen måste innefatta en viss grad av varaktighet. I pp. 6-

6.3 i kommentaren utvecklas detta begrepp ytterligare. I p. 6 stadgas: 

 
Since the place of business must be fixed, it also follows that a permanent establishment can be 

deemed to exist only if the place of business has a certain degree of permanency, i.e. if it is not of 

a purely temporary nature. A place of business may, however, constitute a permanent 

establishment even though it exists, in practice, only for a very short period of time because the 

nature of the business is such that it will only be carried on for that short period of time. It is 

sometimes difficult to determine whether this is the case. Whilst the practices followed by 

Member countries have not been consistent in so far as time requirements are concerned, 

experience has shown that permanent establishments normally have not been considered to exist in 

situations where a business had been carried on in a country through a place of business that was 

maintained for less than six months (conversely, practice shows that there were many cases where 

a permanent establishment has been considered to exist where the place of business was 

maintained for a period longer than six months). One exception has been where the activities were 

of a recurrent nature; in such cases, each period of time during which the place is used needs to be 

considered in combination with the number of times during which that place is used (which may 

extend over a number of years). Another exception has been made where activities constituted a 

business that was carried on exclusively in that country; in this situation, the business may have 

short duration because of its nature but since it is wholly carried on in that country, its connection 

with that country is stronger. For ease of administration, countries may want to consider these 

practices when they address disagreements as to whether a particular place of business that exists 

only for a short period of time constitutes a permanent establishment.226 

 
I p. 6.1 stadgas att tillfälliga avbrott i aktiviteterna inte ska innebära att det fasta 

driftstället upphör att existera. Vidare att då en viss plats för affärsverksamhet endast 

används under korta tidsperioder, men användandet sker regelbundet över långa 

tidsperioder, så ska inte platsen för affärsverksamhet anses vara av enbart tillfällig 

natur.227 I p. 6.3 förklaras att då en plats för affärsverksamhet, från början var utformad 

att användas under en så kort tidsperiod att den inte skulle ha gett upphov till ett fast 

driftställe, men de facto behålls under så lång tid att den inte kan anses vara tillfällig, så 

blir den en stadigvarande plats för affärsverksamhet och retrospektivt sett ett fast 

driftställe. Vidare stadgas att en plats för affärsverksamhet kan ge upphov till ett fast 

driftställe redan från dess start, även om den i praktiken existerade under endast en kort 

                                                            
226 Se p. 6 i kommentarerna till art. 5.1. 
227 Se p. 6.1 i kommentarerna till art. 5.1. 
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tid, då detta beror på att den på grund av särskilda omständigheter, t.ex. skattebetalarens 

död eller misslyckad investering, upphörde i förtid.228 

 

4.2.2 Föreslagna ändringar i kommentarerna till art. 5.1 

Den 12 oktober 2011 publicerade OECD ett diskussionsunderlag229 angående 

tolkningen och tillämpningen av art. 5 om fast driftställe i modellavtalet. På grundval av 

de synpunkter som kom in till OECD med anledning av diskussionsunderlaget samt 

efter att en allmän rådfrågning hållits angående detta under hösten 2012, presenterade 

OECD ett reviderat utkast230 på förslag angående tolkningen och tillämpningen av art. 5 

den 19 oktober 2012. Fram till 31 januari i år har det varit möjligt att inkomma med 

ytterligare synpunkter på dessa. Nedan kommer jag att redogöra för de viktigaste 

ändringarna som OECD föreslår när det gäller tolkningen av villkoret ”stadigvarande” i 

art. 5.1 i modellavtalet. 

 
Som redogjorts för ovan innebär begreppet ”stadigvarande” att det måste föreligga en 

viss grad av varaktighet när det gäller platsen för affärsverksamhet. Redan under 2005 

uppmärksammade BIAC231, som representant för näringslivet, OECD på den osäkerhet 

som rådde kring den tidsperiod som krävs för att en plats ska anses utgöra ett fast 

driftställe. BIAC menade bl.a. att det var svårt att förstå hur verksamhetens art skulle 

kunna omvandla en plats, som var tänkt att existera under kort tid, till en affärsplats som 

inte anses upprättad endast för tillfälligt bruk.232 BIAC menade också att en tidsgräns 

borde föreskrivas i kommentarerna för när ett fast driftställe ska anses uppstå, eftersom 

det då skulle vara enklare för skattebetalare och skattemyndigheter att i förväg avgöra 

huruvida ett fast driftställe kommer att uppstå eller inte.233  

 
Diskussionsunderlaget som OECD presenterade under 2011 innehöll några färre 

ändringar i kommentarerna till art. 5.1 avseende tidsaspekten. Framför allt handlar det 

om några exempel på hur kommentarerna ska tolkas i de undantagsfall som stadgas i p. 

6 angående aktiviteter av återkommande art (eng. recurrent nature) och aktiviteter som 

                                                            
228 Se p. 6.3 i kommentarerna till art. 5.1. 
229 Interpretation and application of Article 5 (Permanent Establishment) of the OECD Model Tax 
Convention, 12 October 2011 to 10 February 2012 (OECD), 2011.  
230 OECD Model Tax Convention: Revised Proposals Concering the Interpretation and Application of 
Article 5 (Permanent Establishment), 19 October – 31 January 2013 (OECD), 2012. 
231 The Business and Industry Advisory Committee of the OECD. 
232 Se de reviderade förslagen (2012), s. 12. 
233 Ibid. 
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utförts enbart i källstaten. Även vissa omplaceringar av de nuvarande kommentarerna 

m.m. föreslogs. Arbetsgruppen inom CFA (WP1) som lagt fram förslagen på dessa 

ändringar, menade att med dessa exempel borde kommentarerna bli tydligare och de 

nöjde sig därför med enbart dessa ändringar. Det första exemplet löd på följande vis:  

 
An individual resident of State R rents a stand at a commercial fair in State S for 15 consecutive 

years where he sells sculptures during a period of five weeks each year. In that case, it could be 

considered that the time requirement for a permanent establishment is met due to the recurring 

nature of the activity regardless of the fact that any consecutive presence lasts less than 6 

months.234 

 
Det andra exemplet som presenterades hade följande innehåll: 

 
An individual resident of State R has learned that a television documentary will be shot in a 

remote village in State S where her parents still own a large house. Since the documentary will 

require the presence of a number of actors and technicians in that village during a period of four 

months, she decides to transform the house of her parents into a small restaurant which she will 

operate as sole proprietor during that period. These are the only business activities that she has 

carried on and she does not intend to carry on such activities in the future; the restaurant will 

therefore be the location where the business of that enterprise will be wholly carried on. In that 

case, it could be considered that the time requirement for a permanent establishment is met since 

the restaurant is operated during the whole existence of that particular business. This would not be 

the situation, however, where a company resident of State R which operates various catering 

facilities in State R would operate a cafeteria in State S during a four week international sports 

event. In that case, the company’s business, which is permanently carried on in State R, is only 

temporarily carried on in State S.
235 

 
BIAC kom med synpunkter på det diskussionsunderlag som WP1 lagt fram. Man var 

bl.a. besviken över att inte WP1 föreslagit någon definitiv tidsgräns för när ett fast 

driftställe ska anses uppkomma. Enligt BIAC verkade detta bero på ”an inability to 

achieve consensus among the delegates”. BIAC ansåg att en tidsgräns på tolv månader 

borde införas, eller om enighet om detta inte kunde uppnås, så borde den förespråkade 

sexmånadersgränsen göras mer definitiv i kommentarerna.236 Med anledning av det 

första exemplet menade BIAC att det var oklart efter hur lång tid den återkommande 

aktiviteten skulle skapa ett fast driftställe. Enligt BIAC vore det logiskt om denna tid 

                                                            
234 Diskussionsunderlaget (2011), s. 16. 
235 A.a. s. 16 f. 
236 BIAC Comments on the OECD Discussion Draft on the Inerpretation and Application of Article 5 
(Permanent Establishment) on the OECD Model Tax Convention, February 2012, (BIAC), 2012, s. 10. 
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utgjordes av den totala tid som individen tillbringat på marknaden, vilket i sådana fall 

skulle innebära att ett fast driftställe hade uppstått efter ca fem år. Enligt BIAC borde 

det införas en gräns om minst två månader per år för att ett fast driftställe ska 

uppkomma.237 BIAC var vidare skeptisk till en tillämpning av regeln i art. 5.1 

retrospektivt och menade att det skulle kunna leda till orimliga konsekvenser för 

skattebetalaren, eftersom det då är svårt att veta hur man ska deklarera de inkomster 

som uppstått. Ska det i sådana fall ske genom omtaxeringar för de år inkomstdeklaration 

borde ha lämnats och skulle skattebetalaren kunna riskera att påföras skattetillägg på 

grund av att han eller hon inte lämnat deklaration under de år som tillbringats i 

källstaten?, vilket i sådana fall inte skulle vara rättvist mot skattebetalaren som kanske 

inte ens haft för avsikt att delta på marknaden under kommande år. BIAC tyckte även 

att en tidsgräns borde införas för sådana ”engångsprojekt” som andra exemplet 

illustrerade.238 

 
I de reviderade förslagen har de tidigare exemplen omarbetats något. WP1 har dock inte 

föreslagit några radikala förändringar i förhållande till det första diskussionsunderlaget 

och anser fortfarande att kommentarerna i och med exemplen blir tillräckligt tydliga.239 

Istället för exemplet med en individ som återkommande säljer skulpturer på en marknad 

under femton år, ges som exempel situationen då ett företag hemmahörande i staten R 

utför borrningar på en avlägsen arktisk plats i staten S, där årstidsförhållandena är 

sådana att verksamheten endast kan bedrivas under tre månader per år, men 

verksamheten beräknas pågå i fem år. I detta fall menar WP1 att verksamhetens art på 

den platsen är sådan att ett fast driftställe skulle kunna uppstå på grund av aktiviteternas 

återkommande natur, oavsett att närvaron på platsen är mindre än sex månader. WP1 

tillägger även att tidskravet skulle kunna vara uppfyllt även om det är fråga om kortare 

återkommande tidsperioder som beror på affärsverksamhetens särskilda natur.240 Det 

andra exemplet har mest reviderats stilistiskt. 

 
BIAC har kommit med synpunkter även på de reviderade förslagen och menar att, även 

om det första exemplet blivit tydligare, bör det framgå i exemplet att det är platsens 

natur och inte verksamhetens natur som kan föranleda en tillämpning av 

                                                            
237 BIAC Comments on the OECD Discussion Draft on the Inerpretation and Application of Article 5 
(Permanent Establishment) on the OECD Model Tax Convention, February 2012, (BIAC), 2012, s. 11. 
238 A.a. s. 11 f. 
239 Se de reviderade förslagen, s. 15. 
240 A.a. s. 14. 
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undantagsregeln. BIAC anser även att exempel bör införas i kommentarerna på 

återkommande aktiviteter som inte ska leda till ett fast driftställe. Vidare tycker BIAC 

att ett fast driftställe ska uppstå på en prospektiv bas, d.v.s. från och med då den aktuella 

tidsgränsen har uppnåtts, snarare än retrospektivt, d.v.s. från dag ett, när det gäller 

undantaget för återkommande aktiviteter.241 Angående tidsgränsen anser BIAC att den 

bör anges mer definitivt i kommentaren, eftersom eventuell osäkerhet om vilken gräns 

som gäller kan hindra ett företag från att engagera sig i en annan stat. 242 

 
Sammanfattningsvis kan man säga att villkoret ”stadigvarande” i art. 5.1, när det gäller 

tidsaspekten, ska tolkas på följande sätt enligt OECD: platsen för affärsverksamhet har 

en viss grad av varaktighet och är inte rent tillfällig till sin natur (huvudregel), 

verksamhetens art är sådan att verksamheten endast kommer att bedrivas under en kort 

tid, t.ex. återkommande aktiviteter och verksamhet som enbart bedrivs i källstaten 

(undantag).  Erfarenheter från medlemsstaternas praxis har visat att ett fast driftställe 

inte ansetts existera då verksamheten bedrivits från en affärsplats i källstaten som 

bibehållits mindre än sex månader, men däremot längre än sex månader. De föreslagna 

exemplen förtydligar visserligen OECD:s syn på begreppet något, men frågan är om de 

ger någon egentlig vägledning. Det är fortfarande oklart om sex månader ska vara 

utgångspunkten vid tolkningen och tillämpningen av art. 5.1 i modellavtalet för att 

avgöra om en affärsplats är tillräckligt stadigvarande för att ett fast driftställe ska kunna 

föreligga. 

 

4.3 Tolkningen och tillämpningen av villkoret ”stadigvarande” i praxis 

När det kommer till hur begreppet ”stadigvarande” enligt art. 5.1 i OECD:s modellavtal 

tolkas och tillämpas i praktiken verkar det svårt att finna någon enhetlig tillämpning 

bland OECD:s medlemsstater. Det framgår även av uttalandet i kommentarerna som 

citerats ovan angående sexmånadersgränsen. Skaar ser en trend när det kommer till fasta 

driftställen, där allt kortare varaktighet accepteras för att platsen ska anses stadigvarande 

i enlighet med art. 5.1 i modellavtalet.243  

 

                                                            
241 BIAC response to the OECD Model Tax Convention: Revised Proposals Concerning the Interpretation 
and Application of Article 5 (Permanent Establishment), 31 januari 2013 (BIAC), 2013, s. 6 f. 
242 A.a. s. 5. 
243 Skaar, Arvid A, Permanent Establishment: Erosion of a Tax Treaty Principle, 1991, s. 226. 
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I den svenska skatterätten internt regleras fasta driftställen i 2 kap. 29 § IL. Definitionen 

av fast driftställe överensstämmer i princip med art. 5.1 i OECD:s modellavtal. När 

definitionen av fast driftställe infördes i skattelagstiftningen framhöll lagstiftaren i 

propositionen att begreppet torde bygga på samma principer som OECD:s modellavtal 

och att det är viktigt att den interna beskattningsrätten är så vidsträckt att den motsvarar 

den beskattningsrätt som tillerkänns Sverige enligt ingångna skatteavtal.244 Skatteverket 

är av uppfattningen att kommentarerna till OECD:s modellavtal kan tillämpas vid en 

tolkning av bestämmelserna om fast driftställe i 2 kap. 29 § IL.245 Enligt Skatteverkets 

mening ska begreppet ”stadigvarande” anses innebära att den verksamhet som bedrivs 

från affärsplatsen normalt ska sträcka sig över en period om sex månader. När det gäller 

årligen återkommande aktiviteter ska dessa anses stadigvarande om verksamheten 

bedrivs i Sverige mer än två till tre månader per år och verksamheten pågår under mer 

än tre år. Däremot menar Skatteverket att ett fast driftställe inte föreligger om 

verksamheten bedrivs under exempelvis tre och en halv månad under endast två år. Om 

affärsverksamheten uteslutande bedrivs i Sverige kan, enligt Skatteverkets mening, ett 

fast driftställe föreligga även om verksamheten bedrivs under kortare period än sex 

månader förutsatt att den bedrivs under hela den aktuella perioden. I sådana fall ska det 

fasta driftstället anses föreligga från första dagen som affärsverksamheten bedrivits i 

Sverige.246 Skatteverkets uppfattning är således att OECD:s kommentarer ska användas 

vid tolkningen även av den interna skatterätten. När det gäller varaktighetskravet verkar 

utgångspunkten vara att sex månader ska gälla som huvudregel, förutom då det är fråga 

om aktiviteter av återkommande natur och verksamhet som enbart bedrivs i Sverige. På 

så vis kan man säga att detta följer rekommendationerna i kommentarerna till art. 5.1 i 

modellavtalet. Intressant är dock att Skatteverket gått längre än kommentarerna, då 

verket satt upp, mer eller mindre, fasta tidsramar när det gäller återkommande 

aktiviteter. Detta tycks dock vara i linje med de förslag till ändringar i kommentarerna 

som OECD lagt fram angående tolkningen av art. 5.1. 

 
I de rapporter247 som sammanställdes inför International Fiscal Association (IFA):s 

kongress 2009, framgår att medlemsstaterna i sin interna praxis inte fokuserar så mycket 

                                                            
244 Se prop. 1986/87:30, s. 42. 
245 SKV 399-3 (2013), s. 1419. 
246 A.a. s. 1420 f. 
247 Dessa rapporter finns publicerade i Is there a Permanent Establishment?, Cahiers de droit fiscal 
international, vol. 94a, Sdu Uitgevers, (IFA) 2009. 
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på innebörden av uttrycket ”fast” (eng. permanent) vid tolkningen av 

varaktighetskravet. Den allmänna uppfattningen verkar dock vara att begreppet inte ska 

tolkas i bemärkelsen ”för evigt”.248 Detta har specifikt klargjorts i bl.a. USA.249 Av 

rapporterna framgår vidare att rätten att använda en plats på obestämd tid är tillräckligt 

för att varaktighetskravet ska anses vara uppfyllt. Det torde också vara den faktiska 

varaktigheten, snarare än skattebetalarens aviskt att använda en viss plats, som är 

relevant vid avgörandet om ett fast driftställe föreligger.  Om en verksamhet varit 

avsedd att bedrivas under endast en kort tid, men i praktiken varat längre tid, ska ett fast 

driftställe anses ha uppstått på retrospektiv grund. Däremot gäller inte det omvända. Om 

en skattebetalare haft för avsikt att hans eller hennes rätt att använda en viss plats skulle 

bestå under lång tid, men i praktiken upphörde efter en kort tid, ska ett fast driftställe 

ändå anses vara för handen. I det fallet får skattebetalarens avsikt avgörande roll vid 

bedömningen.250 När det gäller kommentarernas förespråkade (eller snarare antydda) 

sexmånadersgräns går praxis från de olika medlemsstaterna isär. Många länder verkar 

dock vara av uppfattningen att varaktighetskravet är uppfyllt då verksamheten bedrivits 

på affärsplatsen under minst sex månader.251 Sammanfattningsvis kan man konstatera 

att OECD:s hänvisning till ländernas praxis i kommentarerna till art. 5.1 ger viss 

vägledning. Det kan dock ifrågasättas om det dock inte egentligen är fråga om att 

OECD velat mana medlemsländerna att själva skapa en enhetlig praxis kring 

varaktighetskravet genom att endast hänvisa till rådande praxis. Arnold menar att 

hänvisningen till ländernas praxis i kommentarerna när det gäller den antydda 

sexmånadersgränsen kan innebära att denna får samma verkan som en mera fast regel 

genom att medlemsstaterna följer denna antydda gräns vid tolkningen och tillämpningen 

av varaktighetskravet.252 

 

 

 

 

                                                            
248 Sasseville, Jacques & Skaar, Arvid A, General Report, i Is there a Permanent Establishment?, Cahiers 
de droit fiscal international (2009), s. 28. 
249 Se bl.a. GCM 33437 (1967), rev. rul. 67-322, citerat av Arnold, Joan C, i United States, Cahiers de 
droit fiscal international (2009), s. 674. 
250 Sasseville & Skaar, Cahiers de droit fiscal international (2009), s. 29. 
251 Se t.ex. rapporterna från Argentina, Australien, Chile, Korea, Norge, Rumänien, Spanien, Tjeckien, 
Tyskland, och Österrike i Cahiers de droit fiscal international (2009). 
252 Arnold (2008), s. 229. 
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4.4 Hur bör varaktighetskravet tolkas och tillämpas? 

Det verkar finnas en stor efterfrågan på ett tydligare stadgande i kommentarerna kring 

tidsgränsen.253 Anledningarna till att OECD inte valt att införa en definitiv tidsgräns i 

kommentarerna för när ett fast driftställe ska anses uppstå lär vara flera. I första hand 

torde det bero på oenighet inom CFA. Medlemsstaterna som är representerade inom 

kommittén har inte velat fastslå den antydda sexmånadersgränsen definitivt för att det 

ska finnas en möjlighet för länderna att göra en bedömning av omständigheterna i varje 

enskilt fall. Dessutom kan det vara svårt att tillämpa regeln i vissa fall, t.ex. då den 

skattskyldige tvingats lämna affärsplatsen i förtid på grund av särskilda omständigheter 

eller då den bibehållits längre än planerat.254  

 
Skaar menar att ett flexibelt varaktighetskrav kan vara praktiskt att tillämpa ur en 

administrativ synvinkel, då olika uppfattningar om vad som är varaktigt förändras i takt 

med att ny teknologi och snabbare kommunikationer utvecklas. Däremot kan man inte 

acceptera att två eller flera avtalsslutande stater tolkar varaktighetskravet olika.255 Vogel 

är av uppfattningen att huruvida en affärsplats anses vara tillräckligt stadigvarande för 

att ett fast driftställe ska uppstå, bör bedömas från fall till fall med beaktande av 

samtliga omständigheter.256 Reimer et al. menar att det finns mycket som talar för att 

sex månader utgör gränsen för när beskattningsrätten övergår från hemviststaten till 

källstaten och pekar bl.a. på det faktum att många stater i sina skatteavtal sänkt den 

stadgade tolvmånadersgränsen i art. 5.3 i modellavtalet, som gäller för byggnads-, 

anläggnings- och installationsverksamhet, till sex månader. Av den anledningen borde 

även varaktighetskravet i art. 5.1 anses innebära sex månader oavsett 

verksamhetsområde, menar de. Samma kriterier ska också tillämpas vid bedömningen 

av aktiviteter som är av återkommande natur. Dock är det inte alla återkommande 

aktiviteter som kvalificerar sig för att anses som stadigvarande. Ju längre tid det tar för 

att sexmånadersgränsen ska uppnås, desto mindre talar för att de ska anses vara 

stadigvarande i enlighet med art. 5.1 i modellavtalet.257 

 

                                                            
253 Se bl.a. de synpunkter som kommit in på de reviderade förslagen, som finns publicerade på OECD:s 
webbplats: www.oecd.org/tax/treaties (2013-02-12) . 
254 Reimer, Ekkehart m.fl., Permanent Establishments, 2012, s. 48 f. 
255 Skaar (1991), s. 211 och s. 222. 
256 Vogel (1997), Article 5, m. nr. 28, s. 288. 
257 Reimer m.fl. (2012), s. 49 ff. 
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Skaar menar att det bästa sättet att testa om varaktighetskravet är uppfyllt är att se till 

företagets faktiska användning av affärsplatsen. Varaktigheten kan fastställas antingen i 

förväg eller vid aktiviteternas avslutande eller då de pågår. Om det står klart att 

affärsplatsen kommer att användas under en längre tid, uppstår ett fast driftställe redan 

från första dagen. Ett fast driftställe kan också uppstå på retrospektiv basis, om det visar 

sig att en plats som var avsedd att användas endast under en kort tid, men i praktiken 

används längre.258 Reimer et al. anser att sexmånadersgränsen ska tillämpas ex post, 

d.v.s. det är de antal dagar under vilka samtliga villkor i art. 5.1 varit uppfyllda som ska 

beaktas. Ett fast driftställe ska därmed anses föreligga retroaktivt från den dag då 

samtliga kriterier uppfyllts. På motsvarande sätt ska ett fast driftställe aldrig anses ha 

förelegat om de andra villkoren inte uppfyllts under en period som översteg sex 

månader eller om något av dessa villkor upphörde innan dess, även om avsikten var att 

bedriva verksamheten mer än sex månader.259 Även Arnold är av uppfattningen att fast 

driftställe ska anses föreligga först när samtliga kriterier är uppfyllda. Han anser dock 

inte att källstaten ska kunna beskatta företaget bakåt i tiden när det gäller exempelvis 

återkommande aktiviteter.260 I undantagsfall menar Reimer et al. att det kan vara 

befogat att tillämpa ett relativt varaktighetskrav, exempelvis när det gäller aktiviteter av 

återkommande natur eller kortvariga aktiviteter som enbart bedrivs i källstaten. Om de 

avtalsslutande staterna är överens om att tillämpa varaktighetskravet mer flexibelt i 

dessa fall underlättas tillämpningen av bestämmelsen om fast driftställe i 

dubbelbeskattningsavtalet, vilket leder till en minskad osäkerhet kring bestämmelsens 

tillämpning. Däremot ska inte det faktum att det kanske inte längre är lönsamt eller 

möjligt att bedriva verksamheten vidare på affärsplatsen varpå den upphör, leda till att 

varaktighetskravet bestäms utifrån en relativ standard, i stället för sexmånadersgränsen. 

Har aktiviteterna upphört tidigare än sex månader, kan inte platsen för affärsverksamhet 

anses utgöra ett fast driftställe.261  

 
Enligt min mening är det mycket som talar för att sex månader bör kunna användas som 

riktlinje när det kommer till att bedöma om en plats för affärsverksamhet är tillräckligt 

stadigvarande. Först när samtliga kriterier är uppfyllda ska dock varaktighetskravet 

anses uppfyllt. Däremot anser jag inte att det ska vara möjligt att ta ut skatt för tiden 

                                                            
258 Skaar (1991), s. 218. 
259 Reimer m.fl. (2012), s. 49 f. 
260 Arnold (2008), s. 229 f. 
261 Reimer m.fl. (2012), s. 54 f. 

54 



 

innan varaktighetskravet blev uppfyllt, utan endast fr.o.m. den dag då platsen för 

affärsverksamhet nått upp till kravet på varaktighet. På så vis skulle taxeringsarbetet 

underlättas för skattemyndigheterna och det skulle bli enklare för den skattskyldige att 

deklarera sina inkomster. Om skatt skulle tas ut även för tiden innan platsen ansågs 

tillräckligt stadigvarande skulle den skattskyldige vara tvungen att lämna deklarationer 

även för dessa år. Det skulle även kunna bli fråga om skattetillägg p.g.a. de oredovisade 

inkomsterna. Enligt min mening skulle ett sådant förfarande inte kunna accepteras. 

 

5. Slutsats 

När det gäller tolkningen och tillämningen av dubbelbeskattningsavtal eller 

bestämmelser som har sin grund i sådana är det inte alltid helt enkelt att veta hur man 

ska förfara. Man måste komma ihåg att avtalen dels är folkrättsliga avtal mellan två 

eller flera stater, dels att de utgör en del av den interna rätten, som ska tillämpas i 

förhållande till de enskilda skattebetalarna. Ett skatteavtal får som huvudregel aldrig 

utöka den beskattningsrätt som föreligger enligt intern rätt. Även om vissa författare 

verkar vara av uppfattningen att ett dubbelbeskattningsavtal har en viss särställning i 

förhållande till annan intern rätt, finns det konstitutionellt sett ingen rättslig grund för 

detta i en stat som tillämpar ett dualistiskt synsätt, såvida inte någon bestämmelse om 

detta angivits i lag. Däremot måste man vid tolkningen och tillämpningen av de 

bestämmelser som härrör från ett dubbelbeskattningsavtal beakta det faktum att avtalet 

också får verkan gentemot en annan stat. Det är därför inte alltid lämpligt att tolka dessa 

bestämmelser såsom andra internrättsliga bestämmelser. Snarare borde en 

fördragskonform tolkning vara utgångspunkten. Man måste dock komma ihåg att ett 

dubbelbeskattningsavtal, som införlivats i den interna rätten och som ingåtts med en 

annan stat, i en dualistisk stat som exempelvis Sverige, kommit till i en demokratisk 

lagstiftningsprocess med riksdagens godkännande. Därför är det viktigt att de 

bestämmelser som godtagits som gällande lag också följs. Det bör därför inte vara 

möjligt att gå utöver bestämmelsernas mening eller ändra innebörden av en 

bestämmelse på grundval av material, t.ex. OECD:s kommentarer, såvida inte detta sker 

genom lag. Skatterätten, som är tvingande lagstiftning, måste alltid ha sin grund i 

legalitetsprincipen. Därför bör alltid skattebetalaren vara i fokus, även när ett 

dubbelbeskattningsavtal tillämpas länder emellan, på en folkrättslig nivå. Det är med 

andra ord, enligt min mening, viktigt att tolkningen av ett dubbelbeskattningsavtal sker 
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med detta i åtanke. Samtidigt är jag av uppfattningen att ett skatteavtal, eller en 

bestämmelse som har sin grund i ett sådant, bör tolkas på samma sätt i förhållande till 

den enskilde som till den andra avtalsslutande staten, för att på så vis åstadkomma en 

rättstillämpning som är enhetlig, förutsebar och rättssäker, både internt och externt. Hur 

man går tillväga vid tolkningen och tillämpningen av bestämmelserna i ett 

dubbelbeskattningsavtal, d.v.s. vilken metod man använder, är mindre viktigt, så länge 

det resultat man kommer fram till kan godtas, både folkrättsligt – i förhållande till den 

andra staten och konstitutionellt – i förhållande till annan lag och den enskilde. Däremot 

bör man givetvis sträva efter att uppnå ett likvärdigt resultat i samtliga avtalsslutande 

stater vid tolkningen och tillämpningen av samma bestämmelse. 

 
Det verkar svårt att, utifrån ett folkrättsligt perspektiv, hitta en rättslig grund för att 

använda OECD:s kommentarer vid tolkningen och tillämpningen av ingångna 

dubbelbeskattningsavtal. Wienkonventionens tolkningsregler tycks svårligen kunna 

anses omfatta kommentarerna, eftersom dessa regler i första hand gäller tolkningen och 

tillämpningen av de ingångna dubbelbeskattningsavtalen. För att kommentarerna ska 

kunna användas vid tolkningen under Wienkonventionen måste således kommentarerna 

på något sätt anses utgöra en del av de skatteavtal som länder emellan har ingått, vilket 

svårligen kan hävdas. Även om kommentarerna skulle kunna anses vara supplementära 

tolkningsmedel i någon bemärkelse, torde det vara svårt att tillämpa kommentarerna 

med hänvisning till Wienkonventionen, eftersom sådana tolkningsmedel enbart får 

användas i särskilda fall för att få bekräftelse på en tolkning baserad på andra 

tolkningsdata eller då de resultat tolkningen ger enligt de ordinära tolkningsmedlen 

uppenbarligen inte kan godtas. Kommentarernas roll inskränks därför kraftigt om de 

utgör supplementära tolkningsmedel, vilket vare sig verkar vara förenligt med OECD:s 

syn på hur kommentarerna ska tillämpas samt hur de de facto används i 

rättstillämpningen i OECD:s medlemsstater. Däremot torde kommentarerna i vissa fall 

vara tillämpliga på grundval av internationellt erkända allmänna rättsprinciper eller 

rättsgrundsatser. Sådana rättsprinciper har dock inte samma status som andra rättskällor. 

Kommentarerna måste därför anses vara sekundära i förhållande till annat 

tolkningsunderlag av högre status, såsom dubbelbeskattningsavtalens text, 

sammanhang, ändamål och syfte samt dokument som hör samman med de ingångna 

avtalen. Kommentarerna kan på så vis sägas ha samma status som internationell 

skatterättslig doktrin. Däremot bör man beakta att kommentarerna till OECD:s 
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modellavtal, liksom modellavtalet självt, har tagits fram i samråd med officiella 

representanter från OECD:s medlemsstater samt av experter på den internationella 

skatterättens område. På så vis kan de sägas ge uttryck för en slags internationell 

konsensus inom den internationella skatterättsliga sfären. Det är dock de stater som 

ingått ett visst dubbelbeskattningsavtal som har tolkningsföreträde när det gäller deras 

skatteavtal. Det är vad dessa parter avsett med avtalet som är avgörande vid tolkningen 

och tillämpningen av avtalet i fråga, där fokus, enligt min mening, alltid bör vara på de 

enskilda skattebetalarna i de avtalsslutande staterna. Detta borde vara utgångspunkten 

även då åtgärder vidtas för att komma till rätta med internationell skatteflykt och 

skatteundandragande, eftersom de effekter som uppstår på grund av sådana beteenden, 

inte bara skadar staterna som sådana, utan även får negativa konsekvenser för de 

skattebetalare som vill göra rätt för sig, t.ex. ur konkurrenssynpunkt. 

När det gäller senare kommentarer bör dessa på samma sätt som andra kommentarer 

kunna sägas ha samma rättskällevärde som annan skatterättslig litteratur. Dock bör man 

ha i åtanke att dessa kommentarer kommit till efter det att ett skatteavtal ingicks och 

man måste därför fråga sig om de senare kommentarerna kan sägas ge uttryck för den 

mening de avtalsslutande parterna avsett vid ingåendet av avtalet i fråga.  

 
Angående OECD:s föreslagna ändringar i kommentarerna till art. 5.1 i modellavtalet, 

där den huvudsakliga definitionen av fast driftställe föreskrivs, är det flera aspekter som 

måste beaktas. För det första bör det konstateras att ett fast driftställe är en sådan 

”tröskel” eller anknytningsfaktor som ger källstaten rätten att beskatta ett företag för de 

inkomster som uppstått där, framför den stat där företaget är hemmahörande. På så vis 

kan man säga att ett fast driftställe utgör gränsen för när beskattningsrätten övergår från 

den ena avtalsslutande staten till den andra. Det är, ur ett folkrättsligt perspektiv, därför 

viktigt att definitionen är tydlig, så att ”tvister” mellan de avtalsslutande staterna inte 

uppstår. Dessutom är det viktigt att den enskilde skattebetalaren vet hur han eller hon 

kommer att beskattas för sina rörelseinkomster och var dessa inkomster kommer att 

beskattas.  

 
Definitionen av ett fast driftställe i själva modellavtalet (eller i det 

dubbelbeskattningsavtal som utformats i enlighet med modellavtalet) säger ingenting 

om när ett fast driftställe ska anses föreligga, endast att platsen för affärsverksamhet, 

varifrån företaget helt eller delvis bedriver sin verksamhet i källstaten, ska vara 
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”stadigvarande”. I tidshänseende anses detta enligt kommentarerna till art. 5.1 i 

modellavtalet innebära att platsen ska ha en viss grad av varaktighet och inte enbart 

anses vara av rent tillfällig natur. OECD har inte velat fastslå någon definitiv tidsgräns, 

utan nöjt sig med att i kommentarerna hänvisa till praxis från medlemsstaterna, där sex 

månader verkar utgöra någon form av ram för när en plats ska anses vara stadigvarande. 

Detta har skapat en stor osäkerhet bland skattebetalare runt om i världen och det finns 

en efterfrågan efter en mer definitiv tidsgräns.  

 
I de reviderade förslagen har OECD dock inte presenterat någon sådan tidsgräns utan 

nöjt sig med att införa ett par exempel på sådana aktiviteter som i undantagsfall kan 

föranleda att en plats för affärsverksamhet anses stadigvarande, trots att de i sig bedrivs 

under relativt kort tid under en viss period, t.ex. då de är av återkommande natur eller då 

verksamheten enbart bedrivs i källstaten. Dessa exempel förändrar egentligen inte 

innebörden av begreppet stadigvarande, såsom det kommit till uttryck i modellavtalet 

och de tidigare kommentarerna, utan får snarare anses vara förtydliganden av den 

uppfattning som gällt sedan tidigare. På så vis kan man säga att rättsläget inte blivit 

(eller kommer att bli) tydligare i och med de föreslagna ändringarna. Kommentarerna 

ger därmed inte någon direkt vägledning vid tolkningen av definitionen av fast 

driftställe i denna bemärkelse. Med detta i beaktande kan man därför ifrågasätta vilken 

roll kommentarerna, både de nuvarande och de nya när de väl träder ikraft, bör ges vid 

tolkningen av ett dubbelbeskattningsavtal som ingåtts mellan två (eller flera) stater i 

enlighet med modellavtalet. Som tidigare nämnts är jag av uppfattningen att OECD:s 

kommentarer normalt kan användas på samma nivå som annan skatterättlig doktrin på 

den internationella skatterättens område. Samma bedömning kan i vissa fall göras när 

det gäller senare kommentarer om dessa inte innebär någon ändring i sak av det aktuella 

stadgandet. OECD:s föreslagna ändringar torde vara sådana ändringar, som normalt bör 

kunna ligga till grund för en tolkning av redan ingångna avtal länder emellan. Däremot 

anser jag inte att de bidrar med någon egentlig vägledning när det gäller frågan om när 

ett fast driftställe i tidshänseende kan anses föreligga. Därför är jag tveksam till om 

dessa ändringar bör tillmätas någon egentlig vikt vid tolkningen. Det hade varit önskvärt 

om OECD trots allt vågat gå ett steg längre och faktiskt föreslå en mer definitiv 

tidsgräns när det gäller den varaktighet som krävs för att ett driftställe ska anses vara 

tillräckligt stadigvarande för att kunna sägas vara ”fast”. I det fallet hade man dock varit 

tvungen att undersöka huruvida de avtalsslutande staterna kan anses stå bakom en sådan 
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fast tidsgräns, om det varit eller är deras uppfattning att begreppet fast driftställe ska 

anses innebära den föreslagna tidsgränsen. Om de avtalsslutande staterna inte delar 

OECD:s syn på en sådan fastslagen tidsgräns borde inte kommentarerna tillmätas någon 

betydelse vid tolkningen av det ingångna avtalet i fråga. Varje ändring OECD gör i sina 

kommentarer måste därmed alltid undersökas innan en stat lägger dessa till grund för en 

tolkning av en bestämmelse i ett dubbelbeskattningsavtal grundat på OECD:s 

modellavtal, oavsett det faktum att OECD menar att kommentarerna bör användas ”as 

modified from time to time” samt att ett dubbelbeskattningsavtal normalt bör tolkas ”in 

the spirit of the revised Commentaries.” 

 

6. Avslutande kommentar 

I takt med den globalisering som sker väljer många företag att bedriva sin verksamhet i 

flera länder. Detta kan ofta leda till problem när det gäller hur de inkomster som uppstår 

ska beskattas och var de ska beskattas. Med hjälp av dubbelbeskattningsavtalen kan 

dock dessa problem ofta lösas. Det förutsätter dock att både företagets hemviststat och 

källstaten tolkar och tillämpar avtalet på samma sätt. Ofta används OECD:s 

kommentarer av medlemsstaterna vid tolkningen och tillämpningen av de ingångna 

dubbelbeskattningsavtalen. Så länge denna tolkning speglar de avtalsslutande staternas 

gemensamma uppfattning av innebörden av ett visst begrepp, torde dessa kunna ge 

vägledning i tolkningsprocessen. Problem kan dock uppstå när det är oklart huruvida en 

definition i kommentarerna kan anses ge uttryck för de avtalsslutande staternas 

gemensamma ståndpunkt eller inte. I dessa fall är det tveksamt om kommentarerna, 

särskilt om de kommit till efter det att avtalet ingicks, bör användas vid tolkningen. I 

denna uppsats har jag velat undersöka hur tolkningen av dubbelbeskattningsavtal bör 

ske mot bakgrund av OECD:s föreslagna ändringar i kommentarerna till art. 5.1 i 

modellavtalet, angående definitionen av fast driftställe. Jag har särskilt valt att fokusera 

på tidsaspekten för när ett fast driftställe ska anses föreligga. Min slutsats är att de 

föreslagna ändringarna inte ger någon direkt vägledning vid tolkningen och att det 

därför kan ifrågasättas om det inte i detta fall kunnat vara befogat att OECD förtydligar 

rättsläget ännu mer genom att föreskriva en mer eller mindre definitiv tidsgräns i 

kommentarerna eller i modellavtalet för när ett fast driftställe ska anses uppkomma. 

Kommentarerna måste dock alltid beaktas i ljuset av de avtalsslutande staternas 

ändamål och syfte med ett ingånget avtal och fokus bör alltid vara på skattebetalarna. 
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