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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett företag i en multinationell koncern kan finansieras på olika sätt, dels genom eget 

kapital och dels i form av skuldsättning.1 De skatterättsliga effekterna skiljer sig åt be-

roende på finansieringsform och den sistnämnda betraktas i regel som mer gynnad.2 

   Finansiering genom eget kapital kan bland annat ske genom nyemission av aktier eller 

optionsrätter, men även i form av kapitaltillskott. Beroende på i vilken riktning kapital-

tillskott ges, det vill säga från moderbolag till dotterbolag eller tvärtom, skiljer sig 

klassificeringen. Ett kapitaltillskott nedåt i koncernen, från moderbolaget, betecknas i 

regel som aktieägartillskott, medan ett tillskott i motsatt riktning bedöms som utdelning. 

Tillskott mellan två bolag som ägs av samma moderbolag, systerbolag, torde klassi-

ficeras som en utdelning i första ledet, till moderbolaget, och som ett aktieägartillskott i 

slutledet. Kapitaltillskott medför i allmänhet varken skatteplikt hos mottagaren eller 

avdragsrätt hos givaren.3 

   När ett företag finansieras i form av skuldsättning görs detta i regel genom att ett lån 

upptas. Företaget har att välja mellan att låna internt eller externt, det vill säga från ett 

annat företag i koncerngemenskapen eller från en fristående bank. I de flesta fall av lån-

givning fordras att marknadsmässig ränta uttas. Räntan är som huvudregel avdragsgill 

hos betalaren och skattepliktig hos mottagaren.4  

   En fördel med att välja intern finansiering framför extern är att transaktionskost-

naderna kan hållas nere eller elimineras. Transaktionskostnader kan, något förenklat, 

delas in i tre typer. I litteraturen skiljer man mellan kostnader för kontakt, kontrakt och 

kontroll.5 Kontaktkostnader syftar, som namnet antyder, på de kostnader som parterna 

har för att komma i kontakt med varandra. De kan bestå av allt från annonskostnader till 

transportkostnader, men även tidsåtgång för vissa åtgärder, exempelvis undersökningar, 

betraktas som en kostnad. Kostnader för kontrakt tar sikte på de kostnader som parterna 

har för att sluta avtal, exempelvis förhandlingar om pris samt diverse rättigheter och 

skyldigheter i avtalet. Kontrollkostnader avser de kostnader som en part har för att tillse 

att denne kommer i åtnjutande av de rättigheter som vederbörande är berättigad till en-

                                                 
1 Bjarnås m.fl., Utlandsetablering, s. 25. 
2 Se Dahlberg, Ränta eller kapitalvinst, s. 747. 
3 Lodin m.fl., Inkomstskatt, s. 402 och 416 ff. 
4 15 kap. 1 § och 16 kap. 1 § IL. 
5 Dahlman m.fl., Rättsekonomi, s. 85 ff. 
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ligt avtalet. De är med andra ord kostnader för att se till att motparten fullgör sina skyl-

digheter. Det är således tydligt att de flesta av de nu nämnda kostnaderna kan hållas 

nere vid intern finansiering. I en koncern torde de flesta företag ha kännedom om övriga 

företag i intressegemenskapen och är följaktligen i kontakt med varandra, varför denna 

typ av kostnader, många gånger, kan elimineras. Vissa kontraktskostnader kvarstår 

sannolikt, men bör åtminstone minska eftersom företag i intressegemenskap i regel ar-

betar i samma riktning, med koncernens bästa för ögonen. Av samma skäl hålls kon-

trollkostnaderna nere. 

   Valet av finansieringsform beror på en rad faktorer, häribland den skattemässiga 

effekten, och görs i regel på grundval av koncernens bästa.6 Man söker minska kon-

cernens sammanlagda skattepliktiga inkomst. Som nämnts blir den skatterättsliga be-

handlingen annorlunda beroende på finansieringsform och i det följande nämns ett par 

omständigheter av relevans. Valet kan styras av i vilka stater de olika företagen finns 

etablerade. Är företaget, som är i behov av finansiering, etablerat i ett land med hög 

bolagsskatt, men som medger ränteavdrag, och finansiären i ett med lägre skatt, kan det 

vara fördelaktigt att välja lånefinansiering. I fall när skattesatserna är i det närmaste lika 

kan valet även ske på grundval av de inblandade aktörernas framtidsutsikter. Beräknas 

finansiären gå med förlust, medan det andra bolaget förväntas bli vinstgivande, kan 

lånealternativet på samma sätt vara att föredra. Härvid kan vinsterna hos det låntagande 

företaget neutraliseras och samtidigt, såvida långivarens förlust motsvarar ränteutgiftens 

storlek, undgå beskattning hos det långivande företaget. Härigenom reduceras kon-

cernens sammanlagda skattebörda. Med hänsyn till de skattemässiga effekterna finns 

incitament för koncernbolagen att prissätta lånen oriktigt genom att inte ta ut marknads-

mässig ränta. 

   I denna uppsats kommer fokus att ligga på lånealternativet och den skatterättsliga be-

handlingen av ränta. Ovan har vissa av de överväganden som, i dessa fall, aktualiseras 

och görs i företagens intresse samt styr valet av finansieringsform beskrivits. I motsats-

förhållande till företagen står emellertid det fiskala intresset. Med hänsyn till de incita-

ment som finns föreligger en viss risk för skatteplanering, eftersom företag i form av 

räntebetalningar, genom det ovan beskrivna tillvägagångssättet, har möjlighet att över-

föra vinster upparbetade i ett land till lägre, eller vissa fall ingen, beskattning i ett annat 

land.7 Följaktligen har lagstiftaren ansett det nödvändigt att vidta motåtgärder.8 

                                                 
6 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s. 15. 
7 Se Jonsson, SvSkT 2005 s. 522 f. 
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   Nyligen har särskilda ränteavdragsbegränsningar införts i 24 kap. IL. Om förutsätt-

ningarna är uppfyllda medför reglerna att ränteutgifter till företag i koncerngemenskap-

en inte till någon del får dras av. Reglerna tar sikte på situationer där betalnings-

mottagaren befinner sig i en lågskattejurisdiktion eller när ränteinkomsten av annan 

anledning beskattas lågt eller inte alls. 

   Vinster, upparbetade i ett land, kan emellertid överföras till andra länder genom orik-

tig prissättning även på varor och andra tjänster och är på intet sätt begränsat till långiv-

ning och ränta, även om huvudsakligt fokus i denna uppsats kommer ligga här. Området 

benämns internprissättning och regler härom har funnits i svensk rätt sedan 1920-talet.9 

Reglerna, som numera återfinns i 14 kap. 19-20 §§ IL, tar sikte på oriktiga avtalsvillkor 

och är baserade på armlängdsprincipen. Principen innebär att närstående företag, när de 

träder i förbindelse med varandra, ska agera som om de vore fristående företag – på 

armlängds avstånd. När de i lagen angivna förutsättningarna är för handen kan före-

tagets inkomst därför korrigeras, varför regeln brukar benämnas korrigeringsregeln. 

Processen med att nå fram till ett korrekt armlängdspris kan många gånger vara krä-

vande och kostsam för företagen. Svårigheter med armlängdsprincipens tillämpning 

uppmärksammades för övrigt redan vid framarbetandet av den första korrigeringsregeln 

i början av 1900-talet.10 

   Internprissättning är att område som har fått ökad uppmärksamhet, från både företag 

och skattemyndigheter, på senare år. Området är ett av de mest problematiska och kom-

plicerade för internationell företagsamhet och följaktligen mycket tids- och re-

surskrävande.11 Det har hävdats att skattemyndigheter inriktar sig mot företags intern-

prissättning eftersom de anser området utgöra ett ”lätt mål”.12 Eftersom det inte finns 

någon absolut regel om vad som utgör rätt internpris har företagen, istället för att föra en 

process, i regel godtagit skattemyndighetens bedömning. I de fall som processer likväl 

har förts har, åtminstone i Sverige, fiscus emellertid haft relativt liten framgång.13 En 

förklaring, till att domstolarna ofta har valt att inte korrigera företagens resultat, kan 

tänkas vara de allvarliga effekter som en inkomstjustering ger upphov till. Detta 

eftersom internprissättningsmål i regel avser betydande belopp.14 Restriktiviteten är 

                                                                                                                                               
8 Prop. 2008/09:65 s. 30 ff. 
9 För en utförligare beskrivning av reglernas tillkomst se Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s. 75 ff. 
10 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s. 77. 
11 Lodin m.fl., Inkomstskatt, s. 652 ff. 
12 PriceWaterhouseCoopers, International Transfer Pricing 1998-99, s. 3. 
13 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 178. 
14 Se Aldén, Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten, s. 18. 
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därmed sannolikt en följd av den försiktighetsprincip som gäller på internprissättnings-

området.15 

   Ovan beskrivna regler tar sikte på internationella förhållanden. Högsta förvaltnings-

domstolen har emellertid, relativt nyligen, avgjort ett mål beträffande ränta på kon-

cerninterna lån i en rent inhemsk situation. I RÅ 2010 ref. 67 (Diligentiamålet) hade ett 

svenskt dotterbolag upptagit ett lån hos sitt tillika svenska moderbolag. Högsta förvalt-

ningsdomstolen ansåg att den ränta som betraktas som marknadsmässig vid extern lån-

givning, mot bakgrund av moderbolagets insyn och kontroll i dotterbolaget, inte utan 

vidare kunde godtas i detta fall. Domstolen bedömde att kreditrisken var lägre än om 

låneavtalet hade ingåtts mellan oberoende parter, varför det avdragsgilla räntebeloppet 

sänktes. Med anledning av detta avgörande utfärdade Skatteverket ett yttrande, i vilket 

verket ansåg att motsvarande bedömning bör göras vid tillämpning av korrigerings-

regeln. Yttrandet har följts av en rad processer och avgöranden i lägre instans. Ett antal 

avgöranden har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen, som dock har nekat 

prövningstillstånd, varför rättsläget framstår som något oklart.16 

1.2 Syfte och avgränsningar 

Det övergripande ämnesområdet för denna uppsats är intern finansiering i multi-

nationella koncerner. I fokus står den skatterättsliga behandlingen av ränteutgifter. Av-

sikten är att behandla de spörsmål som aktualiseras och de regler som bör beaktas vid 

koncernintern långivning, varvid särskild uppmärksamhet riktas mot ränteavdrags-

begränsningarna i 24 kap. och korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL. Det huvudsakliga 

syftet är att utreda hur armlängdsmässig ränta fastställs enligt gällande rätt. Det fordras 

således att rättsläget klargörs. Ett delsyfte blir därvid att undersöka om, och i så fall i 

vilken utsträckning, Diligentiamålet har bäring på internprisrättsliga frågor samt hur 

Skatteverkets synsätt förhåller sig till armlängdsprincipen. Avsikten är följaktligen att 

utreda denna fråga i ljuset av armlängdsprincipen och OECD:s riktlinjer för intern-

prissättning. För att uppnå syftet krävs således en tämligen noggrann genomgång av 

armlängdsprincipen. Härvid beskrivs och analyseras den jämförbarhetsanalys som i 

                                                 
15 Försiktighetsprincipen omnämns i bl.a. RÅ 1991 ref. 107. Principen förordar viss återhållsamhet vid 

tillämpning av korrigeringsregeln och innebär att någon inkomstjustering inte alltid är påkallad vid 

förekomsten av prisavvikelse. 
16 Se bl.a. HFD:s beslut i mål nr 736-13 och 737-13 samt mål nr 3970-3972-13. 
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varje fall ska göras av den interna transaktionen och en fristående transaktion. Vidare 

behandlas de internprissättningsmetoder som förordas i OECD:s riktlinjer. 

   Anledningen till att ränteavdragsbegränsningarna behandlas är att dessa regler, i de 

flesta fall av intern långivning i multinationella koncerner, måste undersökas innan 

transaktionen genomförs. Som redan nämnts medför reglerna nämligen att, såvida förut-

sättningarna är uppfyllda, ränteutgifter inte får dras av, även om räntans nivå är mark-

nadsmässig. Följaktligen skulle de kostnader och åtgärder en koncern har lagt ned för 

att nå en armlängdsmässig ränta kunna vara förgäves om ränteavdragsbegränsningarna 

inte beaktades. Däremot behandlas inte CFC-reglerna i 39 a kap. IL. Reglerna möjliggör 

beskattning av svenska delägare i utländska företag för de utländska företagens in-

komster, varför de skulle kunna vara av relevans när ett utländskt dotterbolag erhåller 

räntebetalningar.17 En tillämpning av reglerna aktualiseras emellertid enbart i fall det 

utländska företaget är att betrakta som lågbeskattat. CFC-reglerna behöver således end-

ast beaktas i undantagsfall och lämnas därför utanför denna framställning. Vidare av-

gränsas uppsatsen i så måtto att den djupare analysen av korrigeringsregeln begränsas 

till ett av dess rekvisit, nämligen det som tar sikte på avvikande avtalsvillkor och ger 

uttryck för armlängdsprincipen.  

   Ytterligare avgränsningar har varit nödvändiga. Trots att EU-rätten är en del av svensk 

rätt saknar EU egentlig behörighet på den direkta beskattningens område, och EU-

domstolens roll är oftast begränsad till en prövning av nationella reglers förenlighet med 

EU:s grundläggande friheter.18 Resonemang kring de aktuella reglernas EU-förenlighet 

skulle sannolikt inte gagna uppsatsens syfte och kommer därför inte att föras.19 Med 

stöd av en allmän harmoniseringsbestämmelse har emellertid ett antal harmoniserande 

direktiv på den direkta beskattningens område kunnat antas.20 De antagna direktiven 

saknar dock omedelbar relevans för denna uppsats syfte, vilket är att utreda hur arm-

längdsmässig ränta fastställs, och kommer därför inte att behandlas. Av samma skäl 

diskuteras inte heller de särskilda dokumentationskrav som numera gäller för multi-

nationella koncerner i fråga om internprissättning.  

   Vid koncernintern långivning aktualiseras ofta frågor om underkapitalisering. Det 

saknas emellertid regler om underkapitalisering i svensk rätt. Den svenska korrigerings-

                                                 
17 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 185 ff. 
18 Behörighetsfrågan omnämns i de flesta av EU-domstolens avgöranden, se t.ex. mål C-446/03 Marks & 

Spencer p. 29. 
19 Det förtjänar dock att nämnas att EU-domstolen i mål C-311/08 SGI har förklarat nationella 

internprissättningsregler, baserade på armlängdsprincipen, förenliga med EU:s grundläggande friheter. 
20 Se Lodin m.fl., Inkomstskatt, s. 663 f. 



12 

 

regeln medger inte heller någon inkomstjustering endast på grund av att det låntagande 

företaget har ett eget litet kapital i förhållande till skulder, och diskussioner av detta slag 

kommer därför inte att föras.21 Komparativa analyser lämnas också huvudsakligen utan-

för, enär de knappast skulle berika framställningen i någon högre grad. 

1.3 Metod och material 

Förevarande uppsats kan, i viss utsträckning, betraktas som rättsdogmatisk. En rätts-

dogmatisk uppsats i internationell skatterätt. Det har emellertid var nödvändigt att gå 

utanför detta ämne i vissa avsnitt. Med hänsyn till att ränta i grunden är ett ekonomiskt 

begrepp har även detta område behandlats i viss utsträckning. Med anledning av att 

Högsta förvaltningsdomstolen har nekat prövningstillstånd beträffande frågan om 

Diligentiamålets tillämpning vid internprisrättsliga frågor har dessutom vissa process-

rättsliga frågor aktualiserats. Därutöver har ett antal associationsrättsliga spörsmål dis-

kuterats i anslutning till Diligentiamålet.  

   Min uppfattning är att den rättsdogmatiska metoden saknar en gemensam och allmänt 

accepterad definition. Grundtanken, vilken tycks delas av de flesta, är emellertid att med 

utnyttjande av vedertagna rättskällor utreda gällande rätt.22 Med vedertagna rättskällor 

avses lagtext, prejudikat, förarbeten och doktrin. Nedan avser jag beskriva den metod 

som jag har använt mig av och betraktar som rättsdogmatisk. 

   Sandgren har sammanställt några av de faktorer som har varit bestämmande i för-

fattares val att beteckna en metod som rättsdogmatisk.23 Utmärkande för, och avgörande 

för klassificeringen av, den metod jag har begagnat är att rättskällorna har använts, med 

iakttagande av rättskälleläran och dess hierarki, i syfte att fastställa gällande rätt. Med 

hänsyn till uppsatsens huvudsakliga syfte, beträffande armlängdsmässig ränta, det om-

råde som behandlas och de frågeställningar som har uppställts har det emellertid varit 

nödvändigt att i viss mån frångå och modifiera den, inom skatterätten, traditionella 

rättskälleläran. Lagtexten har naturligtvis varit den primära rättskällan, men denna ger 

endast begränsad ledning till förevarande problem och svaren har därför fått sökas på 

annat håll. Huvudsakliga källor har istället varit rättspraxis och material från OECD, 

företrädesvis organisationens riktlinjer för internprissättning. Dessutom har doktrin an-

vänts i olika syften, framförallt för att belysa olika tolkningar och resonemang. I varje 

                                                 
21 Se RÅ 1990 ref. 34. 
22 Se t.ex. Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 22 f. 
23 Sandgren, TfR 2005 s. 649 f. 



13 

 

fall har argumentationens tyngd varit avgörande. Förarbeten har nyttjats i viss utsträck-

ning, särskilt beträffande ränteavdragsbegränsningarna, men avseende uppsatsens kärn-

fråga har de endast kunnat ge begränsad eller ingen ledning.  

   Uppsatsen skrivs ur ett svenskt perspektiv. En grundläggande förutsättning för samt-

liga resonemang är följaktligen att ett av de inblandade företagen är etablerat i Sverige. 

Enär ett svenskt perspektiv intas behandlas i huvudsak svensk rätt, och i detta avseende 

betraktar jag även OECD:s material på området som en del av svensk rätt. Anledningen 

härför är att det saknas närmare vägledning beträffande korrigeringsregelns tillämpning 

i svensk rätt, men att OECD:s material regelbundet används i detta syfte av svenska 

rättstillämpande myndigheter.24 

   Med utgångspunkt i det som har sagts ovan har de viktigaste metodfrågorna rört vär-

dering av rättskällor som rättspraxis och OECD-material. Beträffande det senare även 

frågan om det överhuvudtaget är att betrakta som en rättskälla. Nedan följer en beskriv-

ning av hur nämnda källor har behandlats och värderats i förevarande arbete. 

   Rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen besitter prejudikatvärde och anses där-

för ha en betydande roll som rättskälla inom skatterätten.25 En förutsättning för att ha 

dignitet som prejudikat är emellertid att det finns möjlighet att dra någon generell slut-

sats från avgörandet.26 Med andra ord måste domens räckvidd bedömas. Präglas fallet 

av speciella omständigheter och utfallet motiveras av dessa kan det vara olämpligt att 

låta avgörandet vara vägledande. Även om flera prejudikat har använts i detta arbete är 

det särskilt Diligentiamålets räckvidd som har varit föremål för prövning. 

   Lägre instansers avgöranden saknar prejudicerande verkan och faller därför utanför 

den vedertagna rättskälleläran.27 De kan emellertid vara vägledande och belysande i 

andra avseenden och har använts som så i denna uppsats. I mitt fall har framförallt 

kammarrättspraxis använts och skälet är, som tidigare nämnts, att det saknas vägledande 

avgöranden från högsta instans beträffande det aktuella problemet. Avgöranden har an-

vänts för att visa på den faktiska tillämpningen, de lösningar som har valts och de ten-

denser som kan skymtas i praktisk rättstillämpning.28 Vidare har fallen utgjort en värde-

full källa för insamlande av argument och resonemang som förs, inte bara av domstolar 

utan även från partsperspektiv. 

                                                 
24 Se t.ex. RÅ 1991 ref. 107 och SKV Handledning för beskattning av inkomst 2014, s. 515. Även Norell 

& Billgert, SvSkT 2010 s. 59 ff. 
25 Lodin m.fl., Inkomstskatt, s. 724 ff. 
26 Lodin m.fl., Inkomstskatt, s. 19 f. 
27 Lodin m.fl., Inkomstskatt, s. 20. 
28 Jfr Lavin, FT 1989 s. 121 f. 
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   Material från OECD faller också utanför den konventionella rättskälleläran, men har 

likväl använts och tillmäts förhållandevis högt värde i detta arbete. Det finns flera skäl 

för detta. OECD är en mellanstatlig organisation, i vilken Sverige är medlem sedan 

1961. Modellavtalet med tillhörande kommentar och riktlinjerna för internprissättning, 

vilka jag betraktar som en kompletterande och mer detaljerad kommentar till modell-

avtalets art. 9, är emellertid inte bindande. En tendens kan trots detta skymtas hos 

Sverige och andra medlemsstater där kommentaren tillmäts stor vikt vid tillämpning av 

skatteavtal.29  

   Svenska domstolar använder regelbundet modellavtalets kommentar vid tillämpning 

av skatteavtal och det finns också exempel på hur kommentaren har använts vid tolk-

ning av intern rätt, när denna varit utformad i enlighet med modellavtalet.30 

Korrigeringsregeln ändrades under 1960-talet i syfte att åstadkomma en anpassning till 

Sveriges skatteavtal.31 Enligt min uppfattning baseras avtalen i regel på modellavtalet, 

varför motsvarande vikt bör kunna tillmätas kommentaren vid tillämpning av 

korrigeringsregeln. Det finns vidare exempel på hur Högsta förvaltningsdomstolen har 

låtit föregångaren till OECD:s nuvarande riktlinjer för internprissättning tjäna till led-

ning vid tillämpning av nyss nämnda regel.32 Riktlinjerna utgör internationellt accep-

terade grunder för tillämpning av armlängdsprincipen, varför domstolens tillväga-

gångssätt framstår som rimligt.33 Sammanfattningsvis anser jag att det finns goda skäl 

för att tillmäta material från OECD betydande vikt beträffande internprissättningsfrågor. 

 

1.4 Terminologi 

Ämnet som behandlas i förevarande uppsats aktualiserar en del termer och begrepp som 

kan te sig oklara, och en förklaring är påkallad. Syftet med detta avsnitt är därför att 

bringa klarhet i hur vissa uttryck används och vad de innebär i denna framställning.  

   I det följande nyttjas, såvida inte annat framgår av sammanhanget, termerna företag 

och bolag synonymt och avser svenska aktiebolag eller utländska motsvarigheter. För 

att beskriva intressegemenskap mellan företag används olika begrepp, utan att någon 

                                                 
29 Ramber, SvSkT 2012 s. 507. 
30 Se t.ex. RÅ 1996 ref. 84 och RÅ 2009 ref. 91. 
31 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s. 93 f. 
32 OECD:s rapport ”Internprissättning och multinationella företag” från 1979 i RÅ 1991 ref. 107. 
33 Kommentaren till OECD:s modellavtal, art. 9 p. 1. 
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skillnad åsyftas. Exempel härpå är koncern, koncerngemenskap och närstående bolag. 

Även andra uttryck kan förekomma. 

   Den svenska internprissättningsregeln i 14 kap. 19 § IL benämns korrigeringsregeln. 

Med armlängdsprincipen åsyftas, såvida inte annat anges, att avtalsvillkor, särskilt pris-

sättningen, mellan närstående företag ska motsvara vad sinsemellan oberoende företag 

skulle avtalat vid samma tidpunkt under liknande förhållanden. Termerna armlängds-

mässig och marknadsmässig används synonymt och beskriver det pris som eftersträvas 

vid tillämpning av armlängdsprincipen. Med andra ord det pris som två oberoende nä-

ringsidkare skulle ha avtalat i en jämförbar situation. En transaktion mellan två fri-

stående företag benämns i regel som fristående och en transaktion mellan närstående 

som intern. 

   För att undvika förvirring används namnet Högsta förvaltningsdomstolen genom-

gående, även för tiden innan namnbytet år 2011 när domstolen benämndes Regerings-

rätten. Slutligen bör framhållas att när hänvisningar görs till Diligentiamålet avses RÅ 

2010 ref. 67. 

1.5 Disposition 

I syfte att ge läsaren en grundläggande förståelse och leda in denne i ämnet ges in-

ledningsvis ett kortare avsnitt om ränta i kapitel 2. Min avsikt är att beskriva vad ränta 

innebär, vad den består i och vad som påverkar nivån. Beskrivningen är allmänt hållen 

och sker mer utifrån ett ekonomiskt än ett skatterättsligt perspektiv, men kommer att få 

betydelse senare i framställningen. För att kunna fastställa en armlängdsmässig ränta 

fordras nämligen en grundläggande kunskap om hur ränta bestäms i allmänhet. I kapitel 

3 följer därefter en genomgång av de skatterättsliga regler som behandlar ränta och som 

bör beaktas vid koncernintern långivning. Kapitlet inleds med en beskrivning av den 

allmänna avdragsrätt som gäller i inkomstslaget näringsverksamhet. Därefter behandlas 

de ränteavdragsbegränsningar som nyligen har införts. Sedan följer en redogörelse av 

korrigeringsregeln och dess rekvisit. En utförligare analys av rekvisitet som tar sikte på 

avvikande avtalsvillkor ges i följande kapitel. För att underlätta en djupare förståelse för 

reglerna beskrivs deras bakgrund och syften i särskilda avsnitt. Kapitlet avslutas med en 

diskussion om korrigeringsregelns eventuella konkurrens med andra regler. 

   Kapitel 4 går under rubriken ”Armlängdsprincipen” och utgår från den skatteavtals-

rättliga internprissättningsregeln. I kapitlet behandlas OECD:s material på området. Den 
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jämförbarhetsanalys och de internprissättningsmetoder som förespråkas av OECD be-

skrivs. Kapitlet bör, av skäl som blir tydliga senare i framställningen, ses som en fort-

sättning, eller ett komplement, till den tidigare beskrivningen av korrigeringsregeln. 

Dispositionen har valts av pedagogiska skäl, eftersom man innan den djupare analysen 

och diskussionen om Diligentiamålets eventuella inverkan bör ha en god förståelse av 

armlängdsprincipen, men då det samtidigt fordras en grundläggande kunskap om den 

svenska korrigeringsregeln innan armlängdsprincipen behandlas. 

   Kapitel 5 tillägnas Diligentiamålet och inleds med en genomgång av de bakom-

liggande omständigheterna och sedan följer en analys av domskälen. Av naturliga skäl 

ges mest utrymme åt Högsta förvaltningsdomstolens skäl. Därefter sker viss argu-

mentation för och emot, den i inledningen beskrivna, frågan om avgörandets inverkan 

på korrigeringsregelns tillämpning. I kapitel 6 följer en kortare framställning av de slut-

satser som kan dras beträffande armlängdsmässig ränta och hur denna bestäms vid kon-

cernintern långivning. Diligentiamålet rör lån från moderbolag till dotterbolag varför 

mycket av analysen är begränsad till denna situation. I förevarande kapitel är syftet 

emellertid att nämna något om övriga koncerninterna lån och vilka överväganden som 

aktualiseras i dessa fall. Uppsatsen avslutas i kapitel 7 med en sammanfattande pre-

sentation av de slutsatser som har kunnat dras. 
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2 Ränta 

2.1 Inledning 

Avsikten är att förevarande kapitel ska tjäna som underlag i den fortsatta framställning-

en. Det krävs en grundläggande förståelse för begreppet ränta vid läsning av uppsatsens 

övriga kapitel, som alla, mer eller mindre, behandlar ränta och utgår från att läsaren har 

en sådan förståelse. Av särskild vikt för uppsatsens syfte är kunskap om hur räntans 

nivå bestäms i allmänhet. Sådan kunskap förutsätts nämligen när armlängdsmässig 

ränta, vid koncernintern långivning, fastställs. Av betydelse för den jämförbarhetsanalys 

som görs vid tillämpning av armlängdsprincipen är vidare vilka faktorer som styr 

räntan. Syftet med detta kapitel är följaktligen att klargöra begreppet ränta, vad det inne-

bär, vilka faktorer som påverkar den och hur nivån bestäms. 

2.2 Definition av ränta 

Riksbanken definierar ränta som ”[p]ris på lånade pengar vanligen uttryckt i procent”.34 

En annan, utförligare beskrivning ges av Bjuvberg, enligt vilken ränta utgörs av ”den 

ersättning som en kreditgivare erhåller för att ge kredit eller låna ut pengar eller 

annat”.35 Av den senare definitionen framgår således att räntebegreppet inte är begränsat 

till penninglån, även om det är vad som avses i allmänt språkbruk och i denna uppsats. 

Nyss nämnda beskrivningar utgör en god utgångspunkt för kapitlets fortsättning. Ränte-

begreppet måste emellertid delas upp i mindre beståndsdelar och de olika kompo-

nenterna, vilka tillsammans utgör ränta, analyseras för sig. De olika beståndsdelarna går 

till stor del in i och är beroende av varandra, men jag anser ändå att det, för en djupare 

förståelse, är bra att göra en uppdelning, varför en sådan görs i det följande. 

2.3 Räntans uppbyggnad 

2.3.1 Inre och yttre faktorer 

Enligt nyss nämnda definition utgör ränta ersättning för kredit och uttrycks vanligen i 

procent. Räntesatsen baseras på ett antal omständigheter och som, med Dahlbergs ter-

                                                 
34 Tidigare www.riksbank.se/sv/Ordlista, åtminstone fram till 2014-02-27. Numera förefaller begreppet 

emellertid, av okänd anledning, ha tagits bort från ordlistan. 
35 Bjuvberg, Företagsekonomi för jurister, s. 214. 
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minologi, kan delas in i inre och yttre faktorer.36 Med inre faktorer avses det specifika 

förhållandet mellan långivare och låntagare, medan de yttre faktorerna tar sikte på andra 

förhållanden, utanför de båda parternas kontrollsfär. Indelningen blir något vansklig, 

eftersom faktorerna är så nära knutna till varandra och därför svåra att hålla isär, men 

torde ha vissa pedagogiska fördelar och kommer därför att användas i det följande. 

   Exempel på inre faktorer är, enligt Dahlberg, kreditens storlek, lånets löptid och 

gäldenärens betalningsförmåga.37 Ytterligare omständigheter kan emellertid hänföras 

hit. Enligt min mening hör, förutom nyss nämnda faktorer, även typen av lån, valutan i 

vilken det lämnas, om räntan är fast eller rörlig, huruvida säkerhet finns samt ersättning 

för kredit, i inskränkt bemärkelse, det vill säga borgenärens inkomstdel, till de inre fak-

torerna.38 Nedan framgår att flera av de nämnda faktorerna kan inordnas under en och 

samma, nämligen kreditrisken. Det kan hävdas att valutan bör hänföras till de yttre fak-

torerna, eftersom dess utveckling inte kan påverkas av parterna. Parterna är emellertid 

fria att själva avtala om i vilken valuta lånet ska utfärdas och bör därför, såvida jag har 

uppfattat Dahlbergs indelning korrekt, tillhöra de inre faktorerna. Kreditrisken behand-

las utförligare i följande avsnitt, enär de svåraste frågorna torde avse denna risk och hur 

den ska bedömas. 

   De inre faktorerna påverkar således räntan i olika avseenden. Ett lån med lång löptid 

medför i allmänhet högre ränta.39 Enligt min uppfattning förklaras den högre räntan i 

detta fall av en ökad fara för oförutsedda händelser, vilka kan påverka återbetalnings-

möjligheterna, som följer av en längre löptid. Samma överväganden aktualiseras be-

träffande kreditens storlek. En större kredit medför sannolikt en högre risk för att kre-

diten inte kan lösas, varför kreditgivaren får kompensera sig räntevägen. Valutans på-

verkan torde bero på den risk för valutakursförlust kreditgivaren utsätter sig för.  

   Det finns flera typer av lån och de kan, som bör ha framgått, utfärdas med rörlig eller 

fast ränta. Ett lån som, mot bakgrund av erhållna säkerheter eller garantier, har bra prio-

ritet fordrar exempelvis lägre ränta än ett mezzaninelån.40 Mezzaninelån är lån som är 

mer efterställda och långivaren kräver därför en högre ränta.41 Ett lån med fast ränta 

prissätts i regel högre än ett med rörlig.42 Anledningen är att långivaren bär både mark-

                                                 
36 Dahlberg, Ränta eller kapitalvinst, s. 280 f. 
37 Dahlberg, Ränta eller kapitalvinst, s. 280 f. 
38 Att nämnda faktorer påverkar räntans storlek framgår av länsrättens avgörande i Diligentiamålet. 
39 Moran, SvSkT 2008 s. 368. 
40 Jonsson, SvSkT 2005 s. 520. 
41 Moran, SvSkT 2008 s. 368. 
42 Moran, SvSkT 2008 s. 367. 
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nads- och kreditrisken i dessa fall. Förklaringen härför ligger i att räntan, i detta 

sammanhang, kan sägas bestå i två delar, varav den ena utgörs av en underliggande risk-

fri ränta och den andra av en kreditmarginal.  Kreditmarginalen är fast i båda fall, men 

den underliggande räntan ändras, vid rörlig ränta, beroende på marknadsläget och be-

stäms bland annat av nedan beskrivna reporänta eller referensränta. 

   Dahlberg exemplifierar de yttre faktorerna med rådande konjunktur, framtida kon-

junkturutveckling och inflationstakt.43 En långivare vill ha en ränta som inte innebär att 

inflationen, under lånets löptid, leder till att kapitalets värde minskar i förhållande till 

värdet vid tidpunkten för avtalets ingående, varför denne måste kompensera sig för 

detta.44 Hur de till konjunkturen hänförliga faktorerna påverkar räntan står öppet för 

olika tolkningar. Enligt en möjlig tolkning åsyftas att en eventuell konjunkturnedgång 

kan medföra att låntagaren hamnar på obestånd och inte kan fullfölja sina åtaganden 

enligt kreditavtalet. Det skulle således vara möjligt att inrangera även de konjunktur-

beroende omständigheterna under kreditrisken ovan.  

   Med en annan tolkning, som förefaller rimligare, tar de nämnda faktorerna istället 

sikte på det allmänna ränteläget, den reporänta som fastställs av Riksbanken och är sty-

rande i samtliga bankers verksamhet. Reporäntan är den räntesats till vilken banker kan 

låna hos Riksbanken, men den styr även marknadsräntorna.45 Bankerna måste kompen-

sera för den ränteutgift upplåning hos Riksbanken medför. Reporäntans effekt syns så-

ledes i den räntesats bankerna uttar i sin egen, åtminstone kortfristiga, utlånings-

verksamhet.46 En hög räntenivå leder till lägre ekonomisk aktivitet och därmed ett 

minskat inflationstryck. Reporäntan är för närvarande låg, i skrivande stund 0,75 pro-

cent, och förväntas stanna så ett tag framöver.47 

   Vidare är den av STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) fastställda räntan sty-

rande. STIBOR-räntan utgör en sammanställning, ett genomsnitt, av de räntesatser som 

några av de största bankerna, under olika löptider, är beredda att låna ut pengar till 

varandra för – referensräntan.48 Denna räntesats torde därför, av samma skäl som ovan, 

vara bestämmande för den ränta som uttas även i övrig utlåningsverksamhet. 

                                                 
43 Dahlberg, Ränta eller kapitalvinst, s. 281. 
44 Bjuvberg, Företagsekonomi för jurister, s. 214. 
45 KPMG, Finanshandboken, s. 18 f. 
46 www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Att-styra-rantan. 
47 Riksbankens pressmeddelande 2014-04-09, Reporäntan oförändrad på 0,75 procent. 
48 KPMG, Finanshandboken, s. 19. 
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2.3.2 Särskilt om kreditrisk och kreditprövning 

Kreditrisken grundas, kort sagt, i en osäkerhet för att kredittagaren inte ska kunna full-

göra sina kontraktsenliga förpliktelser och att eventuellt lämnade säkerheter inte ska 

täcka kreditgivarens fordran.49 Osäkerheten förklaras bland annat av den informations-

asymmetri som många gånger, av naturliga skäl, råder mellan kreditavtalets parter. En 

kreditgivare måste följaktligen kompensera sig i form av en särskild riskpremie, vilken 

ingår som en del i den nominella räntan. Räntesatsen blir därför beroende av kredit-

riskens storlek. 

   För att bedöma kreditrisken görs en kreditprövning och denna prövning görs i två 

steg.50 I det första steget granskas låntagarens kreditvärdighet och i det andra steget prö-

vas huruvida behov av säkerhet finns. Prövningen avser således att eliminera den ovan-

nämnda osäkerheten. Kreditprövningen är i regel mer ingående när större företag står 

som låntagare eftersom lånen, i flertalet av dessa fall, uppgår till betydande belopp. 

Kreditvärderingen syftar till att utröna den potentiella låntagarens återbetalningsför-

måga. Följaktligen utreds kreditsökandens finansiella ställning och betalningsmoral. 

Med betalningsmoral avses i allmänhet låntagarens förmåga och vilja att betala skulder 

inom utsatt tid. Undersökningen begränsas dock inte till denna utredning utan det 

fordras många gånger, särskilt vid längre kredittider, en grundligare analys.51 I denna 

analys värderas låntagarens framtidsutsikter och hänsyn tas till den verksamhet som 

bedrivs, företagets konkurrenskraft, marknadspotential och framtida vinstmöjligheter. 

   För att underlätta en kreditgivares verksamhet finns särskilda värderingsinstitut.52 De 

största och mest välkända instituten är Moody’s Investors Service och Standard & 

Poor’s. Det sistnämnda finns, genom ett helägt dotterbolag, representerat i Sverige. 

Värderingsinstituten arbetar utifrån olika skalor och utför, med beaktande av relevanta 

omständigheter, kreditvärderingar för att därefter placera företagen i särskilda kategorier 

någonstans i skalan. Placeringen varierar beroende på värderingens utfall och styrs så-

ledes av företagens kreditvärdighet. 

   Beträffande det andra ledet i kreditprövningen kan följande sägas. Behovet av säker-

het är störst vid långfristiga skulder och har sin grund i att oförutsedda risker kan upp-

träda.53 Kreditgivaren måste gardera sig mot detta. Desto längre kredittid, desto svårare 

                                                 
49 Falkman, Bankrörelse, s. 288 f. 
50 Svensson m.fl., Får banken göra så här?, s. 76 ff. 
51 Funered, Bankernas risktagande, s. 46. 
52 KPMG, Finanshandboken, s. 35 ff. 
53 Svensson m.fl., Får banken göra så här?, s. 77 f. 
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blir det att bedöma kredittagarens betalningsförmåga och följaktligen finns ett större 

behov av säkerhet. Kreditrisken och därmed räntans nivå kan därför minskas om en 

godtagbar säkerhet erhålls. Däremot kan värderingen av den tillhandahållna säkerheten 

många gånger medföra svårigheter. Säkerhet kan exempelvis lämnas i form av borgens-

åtaganden eller genom pantsättning av diverse tillgångar. 

   Ett vanligt sätt att minska kreditrisken är genom användandet av kovenanter.54 Be-

greppet kovenanter avser en katalog av villkor i kreditavtalet som syftar till att ge lån-

givaren kontroll över låntagarens kassaflöde. Detta åstadkoms genom att låntagarens 

handlingsfrihet begränsas i olika avseenden, och genom att säkerställa att långivaren 

fortlöpande erhåller information om låntagarens förhållanden. Kovenanterna kan inne-

bära att låntagaren åläggs att, på regelbunden basis, sammanställa rapporter om verk-

samhetens finansiella ställning. Bruket av kovenanter ger således långivaren ökad insyn 

och kontroll, vilket leder till minskad kreditrisk och i förlängningen lägre ränta. 

2.4 Avslutande kommentarer 

Av framställningen i detta kapitel framgår att ränta utgör ersättning för kredit och be-

står, grovt förenklat, av två huvudsakliga delar – en underliggande riskfri ränta och en 

kreditmarginal, vilken innehåller långivarens ersättning och en riskpremie. Den riskfria 

räntan bestäms av marknaden i allmänhet, medan riskpremien styrs av kreditrisken, som 

i sin tur avgörs av låntagarens kreditvärdighet. Av störst betydelse för räntans nivå i det 

enskilda fallet är således kreditrisken, som har sin grund i en osäkerhet kring huruvida 

kredittagaren ska kunna fullgöra sina kontraktsenliga förpliktelser. Kreditrisken står i 

direkt relation till räntans nivå, varför en hög kreditrisk leder till en hög ränta. Kredit-

risken kan sänkas på olika sätt, exempelvis genom att säkerhet för lånet utställs eller 

genom att kovenanter infogas i kreditavtalet. 

  

                                                 
54 Burmeister m.fl., SvSkT 2011 s. 723. 
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3 Ränta i svensk skatterätt 

3.1 Inledning 

Av det föregående kapitlet framgår att ränta utgör ersättning för kredit, vanligen ut-

trycks i procent samt vilka faktorer som påverkar och bestämmer räntans nivå. Ämnet 

för uppsatsen är koncernintern långivning, och avsikten är att behandla de spörsmål som 

aktualiseras och de regler som bör beaktas när sådan finansiering övervägs. Fram-

ställningen i detta kapitel inriktas därför mot den skatterättsliga behandlingen av ränte-

utgifter. Vid räntebetalningar mellan företag i intressegemenskap aktualiseras nämligen 

en del begränsningar beträffande avdragsrätten för nämnda utgifter. I förevarande ka-

pitel är syftet att beskriva dessa särskilda regler och deras innebörd. 

   Inledningsvis behandlas den grundläggande och omfattande rätten till avdrag för 

ränteutgifter i inkomstslaget näringsverksamhet. Därefter beskrivs de särskilda avdrags-

begränsningar som numera gäller för räntebetalningar mellan företag i koncern-

gemenskap. Syftet är att visa när de aktualiseras, hur de tillämpas och de tillämpnings-

problem som i sådant fall kan tänkas uppstå. I avsnittet därpå ges en grundläggande 

beskrivning av den svenska korrigeringsregeln. Framställningen är avsedd att tjäna som 

utgångspunkt i följande kapitel. Eftersom ett delsyfte med denna uppsats är att under-

söka om de överväganden som aktualiseras i Diligentiamålet är av relevans för intern-

prissättningsrättsliga frågor nämns avslutningsvis något om de beskrivna reglernas re-

lation. Det har nämligen hävdats att nämnda överväganden skulle vara utan betydelse 

med anledning av korrigeringsregelns företräde.55 Denna fråga diskuteras vidare i ett 

senare avsnitt (se 5.4.4). 

3.2 Avdragsrätt i inkomstslaget näringsverksamhet 

Enligt 14 kap. 21 § IL beräknas resultatet i en näringsverksamhet genom att intäkts-

posterna minskas med kostnadsposterna. En generell reglering av vad som utgör in-

täkter finns i 15 kap. IL. På motsvarande vis reglerar 16 kap. IL vad som betraktas som 

kostnader och 1 § 1 men. föreskriver att en utgift ska dras av som kostnad om denna 

                                                 
55 Se bl.a. Wiséen, SN 2011 s. 662. 
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hänför sig till förvärv eller bibehållande av inkomster. Avdragsrätt fordrar således ett 

samband mellan aktuell utgift och näringsverksamhetens inkomster.56 

   Utgifter för ränta intar en särställning och beträffande sådana gäller andra förutsätt-

ningar än de nyss nämnda. Det följer nämligen av 16 kap. 1 § 2 men. IL att ränteutgifter 

ska dras även om de inte är sådana som avses i 1 men. Avdrag tillåts således trots att 

utgifterna saknar samband med näringsverksamhetens inkomster. Avdragsrätten för 

ränteutgifter är följaktligen tämligen omfattande. Avdrag medges, åtminstone vid ränte-

betalningar inom en intressegemenskap, emellertid endast till den del räntan är mark-

nadsmässig.57 Överskjutande del är av benefik art och betraktas, beroende på om-

ständigheterna, som förtäckt utdelning eller kapitaltillskott och är inte avdragsgill.58  

   Nyss nämnda omklassificering torde vara en följd av den allmänna princip om rätts-

handlingars verkliga innebörd, vilken har uttryckts i bland annat RÅ 1998 ref. 19 och 

RÅ 2004 ref. 27, som gäller inom skatterätten. Utgångspunkten är att den civilrättsliga 

form som parterna har valt accepterats.59 I vissa fall görs dock en så kallad genomsyn 

där domstolen bortser från rättshandlingens civilrättsliga innebörd. Enligt principen om 

verklig innebörd är det utan betydelse hur parterna betecknar en transaktion. Avgörande 

är istället transaktionens verkliga innebörd och den skattemässiga behandlingen styrs av 

denna. Det torde inte vara omöjligt att en sådan genomsyn, i undantagsfall, medför att 

inte någon del av räntan får dras av, exempelvis då ett visst förfarande, varigenom me-

del slussas runt i koncernen, används och får till följd att räntan till sin karaktär blir helt 

och hållet benefik. Av de nämnda rättsfallen framgår nämligen att granskningen, vid en 

genomsyn, inte behöver begränsas till enstaka rättshandlingar. Det kan krävas en ge-

mensam bedömning av flera rättshandlingar där deras sammantagna innebörd blir av-

görande. 

   Regleringen i 16 kap. 1 § är som sagt generell och omfattar, enligt sin lydelse, alla 

former av räntebetalningar, oavsett mottagare eller i vilken stat denne är hemma-

hörande. En omfattande avdragsrätt öppnar för vissa former av dolda vinstöverföringar 

och gör det möjligt för en koncern att resultatutjämna, eller överföra vinster upparbetade 

i Sverige till lägre beskattning i en annan stat, och kringgå koncernbidragsreglerna. En 

förutsättning för koncernbidrag är nämligen att mottagaren av bidraget är skattskyldig 

för detta i Sverige. Nyss sagda följer av 35 kap. 2 a och 3 §§ IL. Då en annan av förut-

                                                 
56 Lodin m.fl., Inkomstskatt, s. 300 f. 
57 Se t.ex. RÅ 2010 ref. 67. 
58 Jernkrok, SvSkT 2011 s. 228. 
59 Lodin m.fl., Inkomstskatt, s. 729 ff. 
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sättningarna för koncernbidrag, enligt 35 kap. 3 § p. 3 IL, är att dotterföretaget har varit 

helägt under hela givarens och mottagarens beskattningsår kan ett kringgående även 

aktualiseras i en rent intern situation. Det är vidare möjligt att kringgå den koncern-

bidragsspärr som, enligt 40 kap. 10 och 14 §§ IL, inträder vid företagsförvärv när en av 

de inblandade parterna är ett underskottsföretag. Enligt 40 kap. 18 § IL medför näm-

ligen denna spärr att ett mottaget koncernbidrag, under ett antal år, inte får utnyttjas mot 

tidigare års underskott. 

   Sammanfattningsvis öppnar en långtgående avdragsrätt således upp för vissa former 

av skatteplanering eller skatteundandragande. Ovan har givits exempel på ett antal till-

vägagångssätt som kan användas för att minska koncernens sammanlagda skattebörda. 

Flertalet kringgåendeförfaranden kan sannolikt angripas med stöd av lagen (1995:575) 

om skatteflykt.60 I följande avsnitt behandlas emellertid ett regelkomplex som har in-

förts till följd av att vissa beteenden inte föll under skatteflyktslagens tillämpnings-

område.61 

3.3 Ränteavdragsbegränsningar 

3.3.1 Bakgrund och syfte 

I en skrivelse, med anledning av en genomförd kartläggning, beskriver Skatteverket ett 

typfall av internationellt skattearbitrage enligt följande.62 Ett utländskt moderbolag, U, 

äger ett svenskt vinstgivande företag, S. Koncernen önskar att minska beskattningen av 

resultatet i S, varför man avser att överföra en del av det svenska företagets resultat till 

ett annat koncernföretag, A. A är inte skattskyldigt i Sverige och hör hemma i en låg-

skattejurisdiktion. För att reducera resultatet i S och överföra detta till beskattning hos A 

bildar U ett nytt svenskt bolag, N. S förvärvas därefter till marknadsvärde av N och er-

sättning erläggs i form av en revers till U. Reversens ränta och övriga villkor är mark-

nadsmässiga. Sedermera överlåts reversen som kapitaltillskott till A, vilken således får 

en fordran mot N. Räntebetalningarna från A till N finansieras därefter med avdragsgilla 

koncernbidrag från S till N. 

                                                 
60 Jfr RÅ 2000 ref. 21 I, där den tidigare nämnda koncernbidragsspärren hade kringgåtts genom att ett 

kommissionärsförhållande ingicks, och skatteflyktslagen ansågs tillämplig. Lagen avser nämligen att 

förhindra skatteförmåner som uppstår till följd av att skattelagstiftning kringgås. Se vidare Lodin m.fl., 

Inkomstskatt, s. 738 ff. 
61 Lodin m.fl., Inkomstskatt, s. 439. 
62 Prop. 2008/09:65 s. 34 f. 
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   Nyss beskrivna och liknande förfaranden medförde, enligt Skatteverkets beräkningar, 

att det svenska skatteunderlaget minskade med uppskattningsvis 25 miljarder kronor 

årligen, vilket med dåvarande bolagsskatt (28 procent) motsvarade sju miljarder kronor i 

skattebortfall.63 

   Enligt Dahlberg drar den skatteplanering som i allmänhet benämns räntesnurror nytta 

av tre faktorer i svensk företagsbeskattning.64 Den första faktorn hänför sig till den, tidi-

gare behandlade, omfattande rätten till avdrag för ränteutgifter. Den andra avser regler 

om koncernbidrag samt om skattefrihet vid utdelning och kapitalvinst på närings-

betingade andelar.65 Koncernbidrag är ett sätt för företag i en koncern att resultatut-

jämna. Enligt 35 kap. 1 § IL ska nämligen ett bidrag tas upp som intäkt hos mottagaren 

och dras av som kostnad hos givaren. Reglerna är ett uttryck för neutralitetsprincipen, 

och syftar till att en koncerns skattebelastning varken ska vara större eller mindre än om 

verksamheten hade bedrivits inom ett enda företag.66 Såsom Dahlberg vidare nämner 

förklaras den andra faktorn av att reglerna jämställer en koncern med ett enda företag 

medan den första hänför sig till regler som, ur ett skatterättsligt perspektiv, behandlar 

företagen i intressegemenskapen som självständiga skattesubjekt.67 Faktorerna kan så-

ledes beskrivas som en följd av en brist på symmetri i det skatterättsliga systemet, även 

om denna ”brist” må vara önskvärd. Huruvida så är fallet eller om den bör åtgärdas 

ligger emellertid utanför ramen för denna uppsats och kommer inte att diskuteras vidare. 

Den tredje faktorn är ett utnyttjande av låg- eller obeskattade subjekt inom eller utanför 

Sverige.68 

   Av RÅ 2007 ref. 85 framgår att det tillvägagångssätt, varigenom ett svenskt företags 

vinster överförs till lägre beskattning utomlands till följd av ett internt förvärv, finan-

sierat med ett koncerninternt lån, som beskrevs i avsnittets inledning och liknande så-

dana inte faller under skatteflyktslagen. Av denna anledning och eftersom förfarandet 

sedermera ökade i omfattning har särskilda regler införts som begränsar avdragsrätten 

för ränteutgifter.69 Ränteavdragsbegränsningarnas syfte är således att motverka skatte-

planering som urholkar det svenska skatteunderlaget. Nedan ges först en översiktlig 

beskrivning över de tidigare ränteavdragsbegränsningarna och därefter sker en mer in-

                                                 
63 Prop. 2008/09:65 s. 30. 
64 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 214 f och prop. 2008/09:65 s 34. 
65 Om koncernbidrag se 35 kap. IL, för skattefri utdelning se 24 kap. 17 § IL och beträffande kapitalvinst 

se 25 a kap. 5 § IL. 
66 Lodin m.fl., Inkomstskatt, s. 424 f. 
67 Dahlberg, Ränta eller kapitalvinst, s. 445. 
68 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 214. 
69 Lodin m.fl., Inkomstskatt, s. 439. 
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gående behandling av 2013 års uppdaterade regler. Framställningen begränsas emeller-

tid till de delar som är av relevans för uppsatsens syfte, med andra ord till de regler som 

aktualiseras vid rent koncerninterna lån. 

3.3.2 Äldre ränteavdragsbegränsningar 

År 2009 infördes särskilda regler i 24 kap. IL som begränsade rätten till ränteavdrag. 

Enligt huvudregeln fick en ränteutgift inte dras av om den var hänförlig till en skuld till 

ett företag i låntagarens intressegemenskap och skulden avsåg ett förvärv av en delägar-

rätt från ett företag som ingick i intressegemenskapen.70 Enligt sin lydelse träffade re-

geln såväl interna som gränsöverskridande situationer. Företag var i intressegemenskap 

om ett av företagen, genom ägarandel eller på annat sätt, hade bestämmande inflytande i 

det andra eller om de stod under i huvudsak gemensam ledning.71 Definitionen träffade 

följaktligen moder- och dotterföretag, men även systerföretag var i intressegemenskap 

med varandra. Huvudregeln försågs emellertid med en kompletteringsregel bestående av 

två alternativa undantag, vilka benämndes tioprocentsregeln respektive ventilen. Reg-

lerna har beskrivits som komplicerade och svårtillämpade.72 

   Enligt tioprocentsregeln fick en ränteutgift dras av såvida det företag i intresse-

gemenskapen som faktiskt hade rätt till inkomsten skulle beskattas för denna med minst 

tio procent om företaget endast hade haft denna inkomst.73 En tillämpning av regeln 

fordrade därför att ett hypotetiskt test gjordes, varvid man utgick från att ränte-

mottagaren endast hade den inkomst som motsvarades av ränteutgiften.74 Hänsyn fick 

med andra ord inte tas till överskott eller underskott från normal drift hos det mot-

tagande företaget, och undantaget var inte heller tillämpligt om ränteinkomsten kunde 

neutraliseras i form ett grundavdrag eller liknande. Avgörande för undantagets tillämp-

ning var den skattesats med vilken inkomsten verkligen beskattades. 

   Tioprocentsregeln försågs med en omvänd ventil som träffade situationer då mot-

tagaren hade möjlighet att göra avdrag för lämnad utdelning.75 I ett sådant fall har före-

taget möjlighet att neutralisera beskattningen av ränteinkomsten genom att vidareutdela 

                                                 
70 Äldre 24 kap. 10 b § IL, se lag (2008:1343) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) även i 

fortsättningen när hänvisningar till äldre 24 kap. görs. 
71 Äldre 24 kap. 10 a § IL. 
72 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 215. 
73 Äldre 24 kap. 10 d § 1 st. 1 p. IL. 
74 Prop. 2008/09:65 s. 85 f. 
75 Äldre 24 kap. 10 d § 2 st. 
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denna.76 Avdrag skulle därför nekas om Skatteverket kunde visa att såväl förvärvet av 

delägarrätt som den skuld, vilken låg till grund för ränteutgiften till övervägande del 

inte var affärsmässigt motiverade. Med övervägande avsågs att transaktionerna till mer 

än hälften skulle ha motiverats utifrån annat än affärsmässiga skäl.77 

   Ventilen tillät att ränteutgifter drogs av om såväl förvärvet av delägarrätt som skulden, 

vilken hade gett upphov till ränteutgifterna, var huvudsakligen affärsmässigt mo-

tiverade.78 Regeln ansågs nödvändig eftersom det kunde finnas undantagsfall när mot-

tagaren beskattades mycket lågt, men då det samtidigt stod klart att det inte var fråga om 

sådan skatteplanering som reglerna var avsedda att motverka, utan sunda affärsmässiga 

överväganden låg bakom skuldförhållandet och förvärvet.79 Skatteeffekter fick inte be-

aktas inom ramen för affärsmässighet.80 För att ventilen skulle vara tillämplig fordrades 

att de aktuella transaktionerna till minst 75 procent var affärsmässigt motiverade. Det är 

tydligt att problem med att på detta sätt kvantifiera de skäl som varit avgörande för de 

vidtagna rättshandlingarna uppstår. 

   Högsta förvaltningsdomstolen har i ett antal fall uttalat sig om affärsmässiga skäl och 

ventilens tillämpning.81 Enligt domstolen ska ventilen tillämpas restriktivt. Man bör 

skilja mellan organisatoriska och affärsmässiga skäl. Externa förvärv kan i regel antas 

ske av affärsmässiga skäl och att i ett sådant fall låna internt till en lägre kostnad strider 

inte heller mot sunda affärsmässiga överväganden. Förvärv som ett led i en intern om-

strukturering betraktas i allmänhet inte som affärsmässiga. I ett av fallen, när det interna 

förvärvet hade föregåtts av ett externt förvärv och det interna förvärvet endast framstod 

som ett led i att infoga det nya företaget i intressegemenskapen, ansågs ventilen tillämp-

lig. Andra omständigheter, under vilka det interna förvärvet har ansetts affärsmässigt, är 

när det har föregåtts av ett svagt resultat och behov av kapitaltillskott hos det förvärvade 

företaget som annars skulle riskera betalningssvårigheter och i förlängningen konkurs. I 

detta fall förvärvades andelarna genom en kontant nyemission. I båda fallen ansågs även 

skuldförhållandet affärsmässigt motiverat eftersom intern finansiering kan ske till lägre 

kostnad. 

                                                 
76 Prop. 2008/09:65 s. 64 f. 
77 Prop. 2008/09:65 s. 65. 
78 Äldre 24 kap. 10 d § 1 st. 2 p. IL. 
79 Prop. 2008/09:65 s. 67 och 87 f. 
80 Jfr dock prop. 2008/09:65 s. 115 om Lagrådets uppfattning. Rådet anser att affärsmässighet och 

skattemässighet inte står i något motsatsförhållande till varandra, utan menar att det är affärsmässigt för 

ett företag att ta skattehänsyn i sin verksamhet och att detta måste söka miniminera sina kostnader, 

inklusive skattekostnader, för att företaget ska överleva.  
81 HFD 2011 ref. 90 1-5. 



28 

 

   Av Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden kan således följande slutsatser dras. 

Det bakomliggande skuldförhållandet bedöms, med hänsyn till de lägre kostnader intern 

finansiering medför, i de flesta fall som affärsmässigt. Ett internt förvärv betraktas där-

emot endast i undantagsfall som affärsmässigt motiverat. 

3.3.3 2013 års ränteavdragsbegränsningar 

De tidigare behandlade reglerna utarbetades under osedvanligt kort tid.82 Enligt min 

mening får de dock betraktas som misslyckade. Det visade sig nämligen att reglerna 

innehöll flertalet brister. En del av dessa har numera åtgärdats. Problem, hänförliga till 

tillämpningssvårigheter, kvarstår emellertid då reglerna fortfarande är mycket kom-

plicerade. 

   Den största bristen med de äldre ränteavdragsbegränsningarna var att de endast 

träffade interna lån som användes till interna förvärv av delägarrätter. Om scenariot i 

3.3.1 ovan modifieras på så sätt att företaget S från början är fristående är det tydligt hur 

den nämnda bristen motverkar reglernas syfte. Vinster upparbetade i Sverige överförs 

till lägre eller ingen beskattning och på motsvarande vis, som vid ett internt förvärv, 

urholkas det svenska skatteunderlaget. Problemet uppmärksammades i Skatteverkets 

kartläggning och av denna framgick att koncerner i hög utsträckning skatteplanerade på 

detta vis.83 Ränteavdragen uppgick i dessa fall till betydligt större belopp än vid interna 

förvärv. Huvudregeln har numera utvidgats, och det följer av 24 kap. 10 b § IL att ränte-

utgifter avseende en skuld till företag i intressegemenskap inte får dras av. Begräns-

ningen träffar således alla interna skulder oavsett vad lånet sedermera används till. 

   Vidare har definitionen av intressegemenskap i 24 kap. 10 a § IL utvidgats. Idag är det 

tillräckligt att ett av företagen, genom ägarandel eller på annat sätt, har ett väsentligt 

inflytande i det andra företaget. Ändringen innebär att en ägarandel om strax under 50 

procent kan vara tillräckligt, vilket är något lägre än då bestämmande inflytande kräv-

des.84 För systerföretag är definitionen dock oförändrad. 

   Tidigare kompletteringsregler finns kvar, varför det som sagts tidigare i 3.3.2 ovan 

fortfarande är relevant, men har även utökats med ytterligare undantag. De nya undan-

tagen tar sikte på vissa schablonbeskattade subjekt och kommer inte att behandlas vi-

dare då det ligger utanför uppsatsens syfte. Tioprocentsregeln och ventilen finns i 24 

                                                 
82 Dahlberg, Ränta eller kapitalvinst, s. 356. 
83 Prop. 2012/13:1 s. 220 ff. och 230. 
84 Prop. 2012/13:1 s. 239. 
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kap. 10 d § respektive 10 e § IL. Den tidigare tioprocentsregeln medförde oönskade 

effekter varför den numera har försetts med ett undantag och den omvända ventilen har 

utgått. Av Skatteverkets kartläggning framgick nämligen att multinationella koncerner 

anpassade sig till regeln genom att räntans mottagare placerades i en stat där inkomsten 

beskattades med tio procent eller knappt däröver.85 Kartläggningen visade att årliga 

ränteavdrag om drygt nio miljarder kronor erhållits i Sverige i de fall när mottagaren 

placerades så att tioprocentsregeln blev tillämplig. Enligt verket gjordes detta nästan 

uteslutande av skatteskäl. Anpassningen borde, enligt min mening, inte kommit som en 

överraskning utan skulle ha kunnat förutses innan reglerna infördes. 

   Undantaget till tioprocentsregeln finns i 24 kap. 10 d § 3 st. IL och innebär att ränte-

utgiften inte får dras av om det huvudsakliga skälet till skuldförhållandets uppkomst är 

att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. Till skillnad från den om-

vända ventilen är det numera företaget som ska visa att annat än skatteskäl ligger bakom 

skuldförhållandet.86 Med huvudsaklig förstås, liksom i övriga sammanhang, 75 pro-

cent.87 Att skatteförmånen ska vara väsentlig innebär att det inte kan vara fråga om 

mindre belopp. 

   Ventilen har begränsats och gäller bara i förhållande till stater inom EES eller med 

vilka Sverige har ingått skatteavtal som inte är begränsat till vissa inkomster. I det sist-

nämnda fallet fordras vidare att det mottagande företaget omfattas av avtalets regler och 

enligt dessa har hemvist i den aktuella staten. Eftersom avdragsbegränsningarna har 

utvidgats till att omfatta alla interna lån medges avdrag om det bakomliggande skuld-

förhållandet är huvudsakligen affärsmässigt motiverat. Huruvida så är fallet ska be-

dömas ur både borgenärs- och gäldenärsperspektiv.88 Vid förvärv av delägarrätter dels 

från företag i intressegemenskapen, dels från företag som efter förvärvet ingår i intresse-

gemenskapen krävs dessutom, liksom tidigare, att även förvärvet är huvudsakligen 

affärsmässigt motiverat. 

   Av 24 kap. 10 e § 3 st. IL följer att man vid bedömningen, av huruvida affärsmässiga 

skäl har motiverat skuldförhållandet, särskilt ska beakta om finansiering istället hade 

kunnat ske genom tillskott. Om så är fallet talar det emot ett affärsmässigt motiverat 

skuldförhållande.89 Övriga omständigheter ska emellertid också beaktas. Enligt min 

                                                 
85 Prop. 2012/13:1 s. 247. 
86 Prop. 2012/13:1 s. 250. 
87 Prop. 2012/13:1 s. 251. 
88 Prop. 2012/13:1 s. 256. 
89 Prop. 2012/13:1 s. 260 ff. 
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mening är lagrummet svårtolkat i minst två avseenden, dels beträffande när ett kapital-

tillskott anses kunna lämnas, dels vilken vikt det i så fall skall tillmätas. Av propo-

sitionen framgår att om långivaren har fått ett tillskott för att kunna lämna ett lån eller 

om denna tillskjuter sin fordran till ett annat företag i intressegemenskapen rör det sig i 

regel inte om ett affärsmässigt motiverat skuldförhållande. Tillskottet kunde istället 

lämnats direkt till det företag som var i behov av finansiering. Samma bedömning görs 

om långivaren hade kunnat lämna ett tillskott istället för lån. En hänvisning görs till 

HFD 2011 ref. 90 1-5, där domstolen konstaterar att interna omstruktureringar, i de 

flesta fall, kan finansieras genom tillskott eftersom de inte medför någon ökad skuld-

belastning för koncernen som helhet. Syftet med tredje stycket uppges vara att särskilt 

markera att det som regel inte rör sig om ett affärsmässigt motiverat skuldförhållande i 

fall då långivaren har fått ett tillskott för att kunna lämna ett lån eller när denne till-

skjuter sin fordran till ett annat företag i intressegemenskapen. Ytterligare vägledning 

ges inte och bestämmelsen framstår, enligt min mening, fortfarande som oklar. 

   I propositionen ges ett antal exempel på omständigheter som talar för ett affärsmässigt 

motiverat skuldförhållande.90 Om intressegemenskapen bedriver reell ekonomisk verk-

samhet i det land, i vilket räntebetalningens mottagare är etablerad och ränteutgifterna 

inte är anmärkningsvärt stora i jämförelse med vad som betalas i samband med lån från 

andra företag belägna i länder med högre beskattning tyder det på att förutsättningarna i 

ventilen är uppfyllda. Vidare framhålls att kortfristiga skulder, med en löptid på högst 

ett par månader, normalt anses affärsmässigt motiverade. 

   Det finns anledning att kommentera de utvidgade reglerna i ljuset av HFD 2011 ref. 

90 1-5. I nämnda avgöranden uttalar domstolen nämligen att ”[e]xterna förvärv kan som 

regel antas ske av affärsmässiga skäl […] Att i sådana fall, i stället för att finansiera 

externt, välja att låna till en lägre kostnad från ett närstående bolag i ett lågskatteland 

kan enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening inte strida mot sunda 

företagsekonomiska och affärsmässiga överväganden”. Enligt min mening uppställs 

närmast en presumtion för affärsmässighet vid externa förvärv. Detsamma gäller för 

intern finansiering även i övriga fall eftersom det medför lägre kostnader. Det finns 

inget i propositionen som indikerar att nämnda uttalanden skulle ha blivit obsoleta. 

Hänvisningar till fallen görs genomgående, vilket snarare tyder på motsatsen.91 Följakt-

ligen är det, enligt min uppfattning, tveksamt om ändringen av reglerna medför en verk-

                                                 
90 Prop. 2012/13:1 s. 257 ff. 
91 Jfr prop. 2012/13:1 s. 256. 
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lig utvidgning och kommer att kunna tillgodose syftet. Skatteverket är emellertid av en 

annan uppfattning och anser att Högsta förvaltningsdomstolens praxis saknar betydelse i 

denna del.92 

3.4 Korrigeringsregeln 

3.4.1 Bakgrund och syfte 

Det första förslaget till internprissättningsregel i svensk rätt arbetades fram av Otto V. 

Landén redan 1917.93 Nuvarande korrigeringsregel härstammar från Landéns förslag. 

Syftet var, då såväl som nu, att skydda det svenska beskattningsunderlaget genom att 

förhindra vinstöverföringar från Sverige till utlandet genom oriktig prissättning mellan 

företag i intressegemenskap. Landéns förslag baserades på armlängdsprincipen och 

ledde till lagstiftning, men regeln kom aldrig att träda i kraft.94 Anledningen var att den 

utsattes för omfattande kritik. Kritiken hänförde sig bland annat till svårigheterna med 

att bestämma armlängdspris i varje enskilt fall. Problemet är således inte nytt. Först ge-

nom 1928 års kommunalskattelag kom armlängdsprincipen att definitivt formaliseras 

som norm.95 Regeln har därefter, vid två tillfällen, varit föremål för mindre ändringar 

och sedermera överförts till IL och återfinns nu i 14 kap. 19-20 §§.96 

3.4.2 Korrigeringsregelns innebörd 

Korrigeringsregeln finns i 14 kap. 19 § IL och lyder som följer: 

Om resultatet av en näringsverksamhet blir lägre till följd av att villkor avtalats som avviker från 

vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende näringsidkare, ska resultatet beräknas till 

det belopp som det skulle ha uppgått till om sådana villkor inte funnits. Detta gäller dock bara om 

1. den som på grund av avtalsvillkoren får ett högre resultat inte ska beskattas för detta i Sverige 

enligt bestämmelserna i denna lag eller på grund av ett skatteavtal, 

2. det finns sannolika skäl att anta att det finns en ekonomisk intressegemenskap mellan parterna, 

och 

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

intressegemenskap. 

                                                 
92 SKV Handledning för beskattning av inkomst 2014, s. 1429 f. 
93 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s. 75 ff. och 117 f. 
94 Prop. 1927:102 s. 236. 
95 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s. 118. 
96 Prop. 1999/2000:2 Del 2 s. 187 f. 
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Av lagtexten framgår sålunda att, då förutsättningarna är uppfyllda, en omräkning av 

den svenska näringsidkarens resultat ska ske. Resultatet korrigeras – därav namnet 

korrigeringsregeln. Regeln består i ett antal kumulativa rekvisit. Beroende på synsätt 

varierar antalet.97 I detta avsnitt ges en grundläggande beskrivning av regeln. 

   Inledningsvis framgår att det måste vara fråga om ett avtalsförhållande.98 Det följer 

av flera av de uttryck som används, exempelvis att ”villkor [ska ha] avtalats” och av 

hänvisningen till ”avtalsvillkoren”. Ett avtals ingående förutsätter två eller flera parter 

och ett avtalsförhållande kan således bara etableras mellan minst två rättssubjekt. Häri-

genom undantas transaktioner mellan två enheter i samma företag, exempelvis mellan 

ett aktiebolags huvudkontor och filial, då de inte utgör separata rättssubjekt, från regelns 

tillämpningsområde. Vidare begränsas regeln till inkomstslaget näringsverksamhet, men 

träffar såväl fysiska som juridiska personer. Den i Sverige skattskyldige måste vara en 

näringsidkare, varför en bedömning enligt 13 kap. 1 § IL kan bli nödvändig om regeln 

ska tillämpas på en fysisk person. En sådan bedömning är emellertid ointressant för 

denna framställning eftersom den tar sikte på företag. Enligt 13 kap. 2 § IL räknas näm-

ligen en juridisk persons samtliga inkomster till inkomstslaget näringsverksamhet. För 

regelns tillämpning saknar motpartens status däremot betydelse.99 Denne kan vara fy-

sisk eller juridisk person och hur inkomsten beskattas är irrelevant. 

    Korrigeringsregel tar sikte på internationella förhållanden. Det följer av att den som 

får högre resultat inte ska beskattas för detta i Sverige.  I regel träffas alla transaktioner 

mellan ett svenskt företag och ett företag etablerat utomlands. Enligt 6 kap. 3 § IL är det 

endast svenska juridiska personer som är obegränsat skattskyldiga och därmed skatt-

skyldiga för alla sina inkomster i Sverige, se 6 kap. 4 §. Transaktioner med ett utländskt 

företags svenska filial omfattas däremot, som huvudregel, inte. En utländsk juridisk 

person är, enligt 6 kap. 7 § IL, begränsat skattskyldig i Sverige. I svensk skatterätt ger 

begränsad skattskyldighet uttryck för källstatsprincipen och ger Sverige beskattningsrätt 

beträffande vissa inkomster intjänade i landet, i huvudsak inkomster hänförliga till fasta 

driftställen, se 6 kap. 11 § IL. Nämnda inkomster får också beskattas hos källstaten en-

ligt de flesta skatteavtal, se OECD:s modellavtal art. 7. Enligt min mening är det i detta 

rekvisit som regelns syfte, att förhindra att vinster upparbetade i Sverige överförs till 

beskattning utomlands, tydligast kommer till uttryck. 

                                                 
97 Jfr Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s. 121, som delar upp regeln i fyra rekvisit och Dahlberg, 

Internationell beskattning, s. 176, som delar upp regeln i tre villkor. 
98 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 177. 
99 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s. 121 f. 
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   För korrigeringsregelns tillämpning fordras vidare en negativ resultateffekt. Resultatet 

av, den i Sverige bedrivna, näringsverksamheten ska nämligen bli lägre till följd av fel-

prissättningen. Vid bedömningen ska parternas samtliga mellanhavanden beaktas.100 

Det innebär att över- och underpriser som har uppkommit under beskattningsåret 

normalt kan kvittas mot varandra. Högsta förvaltningsdomstolen har angett att det 

ibland kan finnas anledning att bryta principen om beskattningsårets slutenhet och kvitta 

överskott ett beskattningsår mot underskott ett annat. RÅ 1979 1:40 exemplifierar hur 

en helhetsbedömning kan leda till att de avvikande villkoren inte medför någon negativ 

resultateffekt. I fallet hade ett svenskt moderbolag lämnat ett räntefritt lån till sitt ut-

ländska dotterbolag. Dotterbolaget tillverkade och sålde produkter till moderbolaget. 

Om ränta hade erlagts hade dotterbolagets produktionskostnader ökat i motsvarande 

mån och föranlett en prishöjning på de varor som såldes. Moderbolagets resultat skulle 

följaktligen ha blivit detsamma även utan avvikande villkor. Av betydelse för fallets 

utgång var sannolikt att det förekom löpande affärer mellan företagen.101 

   De svåraste bedömningarna avser, enligt min uppfattning, rekvisitet avvikande avtals-

villkor. Det är nämligen här själva armlängdsprincipen kommer till uttryck.102 För att 

fastställa ett armlängdspris är det lämpligt att konsultera OECD:s riktlinjer för intern-

prissättning och de metoder som organisationen har utarbetat.103 Armlängdsprincipen 

behandlas ingående i kapitel 4. 

   Ovannämnda rekvisit, sedda tillsammans, innebär således att korrigeringsregeln är 

tillämplig när den svenska näringsidkaren köper varor eller tjänster dyrt eller när denne 

säljer desamma billigt. Med dyrt eller billigt avses det avtalade prisets nivå i förhållande 

till marknadspriset. 

   En förutsättning för att resultatet ska kunna korrigeras är att det finns sannolika skäl 

att anta att en ekonomisk intressegemenskap finns mellan parterna och att de avvikande 

villkoren har tillkommit som en följd av denna gemenskap. Häri ligger således ett krav 

på kausalsamband.104 Villkoren ska inte ha tillkommit av andra skäl än intresse-

gemenskapen. Affärsmässigt motiverade avvikelser faller följaktligen utanför tillämp-

ningsområdet. I praxis har exempelvis ett räntefritt lån, som lämnats i ett upp-

byggnadsskede, från ett moderbolag till ett dotterbolag ansetts affärsmässigt mo-

                                                 
100 RÅ 1991 ref. 107 och RÅ 2004 ref. 13. 
101 Jfr Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s. 326 ff. 
102 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s. 148. 
103 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 179. 
104 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 177. 
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tiverat.105 I förarbetena anges som ytterligare exempel att en ny produkt ska lanseras på 

en marknad.106 

   Vad som avses med ekonomisk intressegemenskap framgår av 14 kap. 20 § IL. 

Intressegemenskap föreligger om en näringsidkare, direkt eller indirekt, deltar i ledning-

en eller övervakningen av en annan näringsidkares företag eller äger del i detta företags 

kapital. Bestämmelsen ger intryck av att båda parter måste vara näringsidkare. Defi-

nitionen haltar emellertid i detta avseende eftersom det utländska subjektets status är 

utan betydelse för om en inkomstkorrigering kan ske.107 Det fordras inte att den, vars 

resultat har blivit högre, är en näringsidkare. 

   Ekonomisk intressegemenskap föreligger vidare om samma personer utövar mot-

svarande ledning i eller övervakning av två företag eller äger del i dessa företags kapi-

tal. Inte i något av fallen uppställs krav på ledningens omfattning eller en minsta ägar-

andel. Definitionen är således bred och det krävs inte mycket för att en ekonomisk in-

tressegemenskap ska föreligga. En tolkning, i enlighet med ordalydelsen, medför att två 

stora företag som i allmänhet betraktas som helt fristående befinner sig i ekonomisk 

intressegemenskap om en privatperson äger en liten del i bådas kapital. Det är följakt-

ligen inte svårt att finna förekomsten av en ekonomisk intressegemenskap. Att nämnda 

situation ska omfattas torde emellertid inte ha varit lagstiftarens syfte, men den gör, 

enligt min mening, likväl det. Däremot kan korrigeringsregeln sannolikt inte tillämpas 

eftersom samband mellan intressegemenskap och prisavvikelse saknas. 

3.5 Korrigeringsregelns företräde 

3.5.1 Allmänt om reglernas relation 

Enligt min mening framstår det som naturligt att inledningsvis pröva om avdrag medges 

enligt 16 kap. 1 § IL. I nästa steg undersöks om 24 kap. IL begränsar rätten till ränte-

avdrag. Först därefter aktualiseras korrigeringsregeln och den avtalade räntans nivå blir 

intressant.108 

                                                 
105 RÅ 1984 1:16. 
106 Prop. 1982/83:73 s. 11 f. 
107 Se även Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s. 141. 
108 Jfr Dahlberg, Ränta eller kapitalvinst, s. 386 f. som menar att marknadsmässig ränta först ska 

bestämmas enligt korrigeringsregeln. Enligt denna förutsätter ränteavdragsbegränsningarna nämligen att 

räntan är marknadsmässig. Hur en sådan slutsats nås motiveras inte. Förklaringen till nämnda turordning 

kan dock antas ligga i att de, av Dahlberg behandlade, ränteavdragsbegränsningarna endast avsåg skulder 

vid interna förvärv av delägarrätter, medan nuvarande begränsningar träffar samtliga interna 
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   Högsta förvaltningsdomstolen har emellertid uttalat att korrigeringsregeln utgör ”en 

specialbestämmelse för internationella förhållanden som har företräde framför generella 

regler vid beräkning av en näringsverksamhets resultat”.109 Det är, såsom framhålls av 

Skatteverket, oklart hur nämnda uttalande ska tolkas och vilken räckvidd det har.110 Ut-

talandet kan förstås som att det endast avser fall av regelkonkurrens och att den tur-

ordning som har beskrivits ovan skulle gälla i allmänhet. En sådan tolkning stöds av två 

kammarrättsavgöranden där den inledande prövningen har gjorts enligt 16 kap. 1 § IL 

för utröna huruvida det överhuvudtaget rör sig om kostnader för att förvärva och bi-

behålla inkomster.111 Först om det begärda avdraget uppfyllde detta krav kunde en 

prövning enligt 14 kap. 19 § IL bli aktuell.112 

   Ovannämnda tolkning motsägs däremot av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande 

i RÅ 2006 ref. 37, i vilket Skatteverket hade nekat avdrag med motiveringen att ut-

gifterna inte var att anse som driftkostnader. Det var med andra ord inte utgifter för att 

förvärva eller bibehålla inkomster enligt 16 kap. 1 § IL. Domstolen bedömde dock, med 

hänvisning till 2004 års fall, de aktuella kostnaderna enligt korrigeringsregeln. Det fak-

tum att korrigeringsregeln är en korrigeringsregel och inte berör det allmänna om-

kostnadsbegreppet har fått flera att tolka Högsta förvaltningsdomstolens uttalanden som 

att det, i de aktuella målen, inte förelåg någon tvist om kostnadernas karaktär.113 Enligt 

min mening kan ingen säker slutsats dras beträffande korrigeringsregelns företräde i 

annat fall än vid verklig regelkonkurrens (se 3.5.2). 

3.5.2 Regelkonkurrens 

För att regelkonkurrens ska föreligga förutsätts inledningsvis att två eller flera rätts-

reglers tillämpningsområden sammanfaller.114 En situation där en svensk näringsidkare 

upptar lån, med en avtalad ränta som överstiger marknadsvärdet, från ett utländskt före-

tag i samma koncern kan föranleda tillämpning av 16 kap. 1 §, 14 kap. 19 § och ränte-

                                                                                                                                               
skuldförhållanden. Något stöd för att ränteavdragsbegränsningarna förutsätter en marknadsmässig ränta 

finns, enligt min mening, däremot inte. 
109 RÅ 2004 ref. 13 och har därefter upprepats i RÅ 2006 ref. 37. 
110 SKV Handledning för beskattning av inkomst 2014, s. 507 f. 
111 Kammarrättens i Stockholm domar i mål nr 1154-09 och 1155-09 (Lundin Petroleum) samt mål nr 

251-255-10 (Brofred Bygg & Entreprenad), se vidare Jernkrok, SvSkT 2011 s. 235 ff. 
112 Observera att det förhåller sig annorlunda beträffande ränteutgifter som till sin karaktär alltid är 

avdragsgilla. 
113 Jernkrok, SvSkT 2011 s. 245 ff. 
114 Aldén, Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten, s. 33 ff. 
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avdragsbegränsningarna i 24 kap IL.115 De aktuella reglernas tillämpningsområde 

sammanfaller följaktligen i vissa avseenden. Med Aldéns terminologi benämns re-

lationen mellan rättsreglernas tillämpningsområden i detta fall som interferens, enär 

endast vissa delar sammanfaller.116 Vardera regel är tillämplig även på situationer som 

inte omfattas av övriga reglers tillämpningsområde. 

   Det är emellertid inte tillräckligt att rättsreglernas tillämpningsområde sammanfaller 

för att regelkonkurrens ska anses föreligga.117 Reglernas rättsföljder måste också vara 

oförenliga. Rättsföljden enligt 16 kap. 1 § är att avdrag medges för marknadsmässig 

ränta. Överskjutande del omklassificeras, betraktas som benefik och är inte avdragsgill. 

Med andra ord görs en viss justering av näringsidkarens resultat. Om förutsättningarna i 

24 kap. är uppfyllda nekas avdrag även för marknadsmässig ränta, varför de olika rätts-

följderna, i sådant fall, får betraktas som oförenliga. Denna regelkonkurrens är dock, 

enligt min mening, endast skenbar eftersom ränteavdragsbegränsningarna har utformats 

som en undantagsreglering till den generella avdragsrätten.118 Detsamma torde gälla 

beträffande ränteavdragsbegränsningarnas relation till korrigeringsregeln, vilkens rätts-

följd endast medför en uppjustering av företagets inkomst när icke marknadsmässig 

ränta har avtalats.  

   Mot bakgrund av korrigeringsregelns särdrag, den helhetsbedömning som har be-

skrivits ovan, föreligger däremot en verklig regelkonkurrens mellan denna och 16 kap. 1 

§. Vid tillämpning av den sistnämnda beaktas nämligen inte kompensations-

invändningar. Situationen kan beskrivas som att reglernas tillämpningsområden 

sammanfaller och överlappar varandra, rättsföljden är densamma – en justering sker, 

men de bedömningar som görs enligt respektive regel skiljer sig åt. Det är följaktligen 

möjligt att avdrag nekas med yrkat belopp enligt 16 kap 1 § IL, medan någon inkomst-

justering vid tillämpning av 14 kap. 19 § inte skulle ha gjorts. Frågan om regelvalet i 

denna situation får emellertid anses klargjord genom, det ovan beskrivna, RÅ 2004 ref. 

13 och korrigeringsregeln bör således ges företräde. 

                                                 
115 Observera att i motsatt situation där den svenska näringsidkaren lånar ut pengar med för lågt avtalad 

ränta kan såväl uttagsbeskattning enligt 22 kap. IL som inkomstkorrigering enligt 14 kap. 19 § IL bli 

aktuellt. Denna fråga ligger dock utanför förevarande uppsats syfte och kommer inte att behandlas. 
116 Aldén, Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten, s. 35. 
117 Aldén, Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten, s. 43 ff. 
118 Jfr Aldén, Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten, s. 31 ff. 
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3.6 Avslutande kommentarer 

Av framställningen i detta kapitel framgår att det föreligger en omfattande rätt till av-

drag för ränteutgifter enligt 16 kap. 1 § IL. Sådana utgifter får dras av, till den del rän-

tans nivå är marknadsmässig, oavsett om samband finns med inkomsters förvärvande 

eller bibehållande, vilket annars är en förutsättning för avdrag. En omfattande avdrags-

rätt ger incitament till illojala förfaranden. För att hindra att vinster upparbetade i 

Sverige förs ut till lägre, eller ingen, beskattning utomlands eller på annat vis undandras 

beskattning i Sverige har lagstiftaren infört särskilda bestämmelser som i vissa fall in-

skränker avdragsrätten och i andra fall möjliggör korrigering av den skattepliktiga in-

komsten. Sådana regler måste beaktas när koncernintern lånefinansiering övervägs. 

   I 24 kap. IL finns regler som begränsar rätten att dra av ränteutgifter. Begränsningarna 

träffar alla koncerninterna skuldförhållanden, och huvudregeln begränsar avdragsrätten 

oavsett om räntans nivå är marknadsmässig eller ej. Huvudregeln har emellertid försetts 

med undantag – ventilen respektive tioprocentsregeln. Mot bakgrund av som sagts tidi-

gare angående Högsta förvaltningsdomstolens tolkning av ventilen, där man närmast har 

uppställt en presumtion för affärsmässighet vid koncernintern finansiering, är det tvek-

samt om begränsningarna kommer träffa särskilt många situationer. Rättsläget får be-

traktas som oklart i denna del. Enligt min mening är det likväl lämpligt att ränte-

avdragsbegränsningarna beaktas innan att låneavtal ingås och räntans nivå fastställs. 

   Om en icke marknadsmässig ränta har avtalats kan en svensk näringsidkares resultat, 

under vissa förutsättningar som anges i 14 kap. 19 § IL, justeras till den nivå det skulle 

uppgått till om marknadsmässiga villkor istället hade avtalats. I händelse av regel-

konkurrens, då två eller flera rättsreglers tillämpningsområden sammanfaller och regler-

nas rättsföljder är oförenliga, ska korrigeringsregeln ges företräde. Nämnda regel utgör 

nämligen en specialbestämmelse för internationella förhållanden. 
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4 Armlängdsprincipen 

4.1 Inledning 

I tidigare kapitel har beskrivits vad ränta innebär, hur nivån bestäms och den skatte-

rättsliga behandlingen av ränteutgifter i svensk rätt. Förevarande kapitel bör betraktas 

som en fortsättning till avsnittet om korrigeringsregeln ovan (3.4.2) och innebär en för-

djupning i ett särskilt rekvisit – avvikande avtalsvillkor – det rekvisit som ger uttryck 

för armlängdsprincipen. I svensk rätt saknas närmare ledning beträffande detta rek-

visit.119 Ur korrigeringsregeln går endast att utläsa att nämnda villkor ska motsvara vad 

som sinsemellan oberoende näringsidkare hade avtalat, det anges inte hur villkoren ska 

bestämmas. Sådan ledning ges emellertid i OECD:s riktlinjer för internprissättning, 

vilka bör kunna tjäna som underlag även vid tillämpning av den svenska korrigerings-

regeln (jämför 1.3). 

   Ett delsyfte med denna uppsats är att utreda huruvida den inställning, avseende 

Diligentiamålets betydelse vid tillämpning av korrigeringsregeln, som har intagits av 

Skatteverket är förenlig med armlängdsprincipen. Framställningen i detta kapitel kan 

därför inte begränsas till att avse armlängdsprincipen i inskränkt mening, varmed endast 

den del som tar sikte på avvikande avtalsvillkor avses, utan måste omfatta en allmän 

redogörelse av de utgångspunkter som gäller vid tillämpning av nämnda princip. Härvid 

måste särskilt separatmetoden uppmärksammas. Det har nämligen hävdats att de över-

väganden som aktualiseras i Diligentiamålet skulle sakna betydelse vid internpris-

sättning med hänsyn till att inblandade företag ska behandlas som om de vore fri-

stående.120 Spörsmålet återkommer i ett senare avsnitt (se 5.4.4). 

   Inledningsvis ges en översiktlig beskrivning av den skatteavtalsrättsliga korrigerings-

regelns syfte och innebörd. I samma avsnitt diskuteras vidare de allmänna utgångs-

punkter som gäller vid tillämpning av armlängdsprincipen. Eftersom långivning är en 

finansiell tjänst behandlas därefter de särskilda frågor som aktualiseras vid tillhanda-

hållande av koncerninterna tjänster. I avsnittet därpå redogörs för den jämförbarhets-

analys som i varje fall ska göras mellan en intern och en fristående transaktion. Av-

slutningsvis behandlas de internprissättningsmetoder som framhålls i OECD:s riktlinjer 

för internprissättning. 

                                                 
119 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s. 17. 
120 Se bl.a. Dahlberg, Internationell beskattning, s. 181 f. 
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4.2 Den skatteavtalsrättsliga korrigeringsregeln 

Den svenska korrigeringsregeln ger uttryck för den internationellt vedertagna arm-

längdsprincipen.121 Principen återfinns i art. 9.1 OECD:s modellavtal, under rubriken 

”Företag i intressegemenskap”,122 som lyder: 

Where 

   a. an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, 

control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or 

   b. the same persons participate directly och indirectly in the management, control or capital of an 

enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, 

   and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their 

commercial or financial relations which differ from those which would be made between 

independent enterprises then any profits which would, but for those conditions, have accrued to 

one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in 

the profits of that enterprise and taxed accordingly. 

Inledningsvis framgår vilka som omfattas av regelns tillämpningsområde. Intresse-

gemenskap anses föreligga när ett företag i en avtalsslutande stat, direkt eller indirekt, 

deltar i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra staten eller då först-

nämnda företag äger del i det andra företagets kapital. Motsvarande gäller om samma 

personer på nämnda vis har anknytning till två företag. Med företag123 avses, enligt art. 

3.1 c) modellavtalet, ett subjekt som bedriver affärsverksamhet. Affärsverksamhet124 

definieras i art. 3.1 h) som utförande av professionella tjänster och andra aktiviteter av 

självständig art. I kommentaren anges att affärsverksamhet i regel ska ha samma inne-

börd som i intern rätt, men särskilt omfatta den i art. 3.1 h) angivna verksamheten.125 

Modellavtalets definition av affärsverksamhet torde således ha samma innebörd som 

näringsverksamhet enligt IL och begreppet företag därför motsvaras av näringsidkare i 

IL.126 

   För att en inkomstkorrigering ska kunna vidtas fordras att villkor som avviker från 

vad sinsemellan oberoende företag skulle ha överenskommit har avtalats. Om så är 

fallet får inkomsten justeras genom att de avvikande villkoren lämnas utan avseende. 

                                                 
121 Wiman, Beskattning av företagsgrupper, s. 90. 
122 Eng. associated enterprises. 
123 Eng. enterprise. 
124 Eng. business. 
125 Kommentaren till OECD:s modellavtal, art. 3 p. 10.2. 
126 Jfr Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s. 178 f. 
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All inkomst som, utan de avvikande villkoren, skulle ha tillfallit ett företag får inräknas 

i nämnda företags inkomst och beskattas i enlighet härmed.  

   Modellavtalets korrigeringsregel förefaller ha ett annat huvudsakligt syfte än dess 

interna motsvarighet, nämligen att förhindra internationell ekonomisk dubbel-

beskattning.127 Trots att det endast finns svagt stöd för denna ståndpunkt tycks det vara 

den dominerande uppfattningen. I de flesta avtal bekräftar regeln endast motsvarande 

interna regel, och skulle som sådan vara fullständigt onödig om den inte avsåg att re-

glera och förhindra ekonomisk dubbelbeskattning.128 Dess placering bland fördelnings-

artiklarna talar också i denna riktning. Enligt min mening blir syftet tydligare när regeln 

läses i kombination med, den senare införda, art. 9.2.129 Av detta resonemang följer så-

ledes att art. 9.1 inte i sig berättigar inkomstjusteringar, utan endast begränsar den 

möjlighet till sådana som respektive stats nationella rätt medger, vilket också torde följa 

av skatteavtalens gyllene regel, som beskrivs nedan. 

   En inkomstjustering i en av de avtalsslutande staterna ger onekligen upphov till inter-

nationell ekonomisk dubbelbeskattning.130 I motsats till juridisk dubbelbeskattning, vil-

ket innebär att samma skattesubjekt beskattas för samma inkomst vid ungefär samma 

tidpunkt i två eller flera stater, och som övriga avtalsbestämmelser avser att förhindra, 

krävs inte, vid ekonomisk dubbelbeskattning, att det är samma skattesubjekt som be-

skattas för inkomsten i de olika staterna.131 Art. 9.2 föreskriver att, när en inkomst har 

justerats uppåt i den ena staten och samtidigt beskattats i den andra staten, den andra 

staten ska utföra en motsvarande nedjustering. En följdjustering behöver emellertid 

endast göras under förutsättning att den andra staten finner att den ursprungliga ju-

steringen har gjorts i enlighet med armlängdsprincipen. 

   Det tycks, såsom Pelin anför, råda en viss diskrepans mellan den svenska 

korrigeringsregeln och modellavtalets dito.132 Exempelvis framstår modellavtalets regel 

som strängare i bevishänseende, beträffande förekomsten av en ekonomisk intresse-

gemenskap, än dess svenska motsvarighet.133 I svensk rätt är det nämligen tillräckligt att 

det på sannolika skäl kan antas att intressegemenskap föreligger. En situation kan 

sålunda uppstå när en inkomstkorrigering är möjlig enligt IL men inte enligt det tillämp-

                                                 
127 Wittendorff, Transfer Pricing and the Arm’s Lenght Principle in International Tax Law, s. 145 ff. 
128 Jfr kommentaren till OECD:s modellavtal, art. 25 p. 11. 
129 Jfr dock Lindencrona, SvSkT 1992 s. 125 ff. som anser att regeln är en skatteflyktsregel och därmed 

skulle ha samma syfte som den interna korrigeringsregeln. 
130 Kommentaren till OECD:s modellavtal, art. 9 p. 5-6. 
131 Wittendorff, Transfer Pricing and the Arm’s Lenght Principle in International Tax Law, s. 148 f. 
132 Pelin, Svensk intern- och internationell skatterätt, s. 475 ff. 
133 Se Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s. 178 ff. för ytterligare skillnader. 
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liga skatteavtalet. Frågan är huruvida denna skillnad, mot bakgrund av skatteavtalens 

gyllene regel och vad som sagts ovan angående korrigeringsregelns syfte, har någon 

praktiskt betydelse. Gyllene regeln innebär att ett skatteavtal endast kan begränsa och 

aldrig utvidga den beskattningsrätt som tillkommer en stat enligt dess interna skatterätt, 

varför frågan, enligt min mening, bör besvaras nekande.134 Högsta förvaltnings-

domstolen har emellertid gett uttryck för en annan uppfattning i RÅ 2004 ref. 13, där en 

inkomstjustering vidtogs med stöd av den svenska korrigeringsregeln, trots att någon 

sådan inte medgavs enligt det tillämpliga skatteavtalet.135 

   Regeln ger, som sagt, uttryck för armlängdsprincipen, vilken betraktas som inter-

nationell standard. OECD:s medlemsstater har valt denna standard då den bäst tillgodo-

ser två av skatteavtalens huvudsakliga syften, nämligen att säkerställa rätt beskattnings-

underlag i respektive stat samt undvika dubbelbeskattning.136 Alternativ till armlängds-

principen har emellertid framförts. Ett sådant utgörs av Global formulary apportion-

ment, även kallat unitary tax,137 vilket dock har förkastats av OECD.138 Enligt denna 

metod ska istället koncernens gemensamma vinst fördelas enligt en, på förhand be-

stämd, formel.139 Ett byte till nämnda metod skulle, såsom även framhålls i riktlinjerna, 

medföra betydande administrativa lättnader för de skattskyldiga och ökad förutsebarhet 

för desamma.140 Det påpekas emellertid att systemet med Global formulary apportion-

ment är behäftat med flera nackdelar, varav den mest betydelsefulla hänför sig till hur 

dubbelbeskattning ska kunna förhindras och samtidigt säkerställa att inkomster verk-

ligen beskattas en gång.141 Att implementera nämnda metod skulle kräva ett betydligt 

mellanstatligt samarbete. Om inte alla stater accepterar metoden skulle bytet vidare, och 

i motsats till dess påstådda fördelar, resultera i en ökad administrativ börda för multi-

nationella koncerner, som då måste använda sig av två metoder vid internprissättning.142 

                                                 
134 Se Lindencrona, SvSkT 1992 s. 125 ff. om gyllene regeln. Jfr dock Sundgren, SvSkT 1991 s. 399 ff. 

och SvSkT 1992 s. 284 ff., som är av motsatt uppfattning och menar att den gyllene regeln endast avser 

avtalsbestämmelser som reglerar skattskyldighetens omfattning. Korrigeringsregeln är, enligt Sundgren, 

en beräkningsregel som träffar frågor om skattebasen och berör således inte skattskyldighet eller 

beskattningsrätt. 
135 Aldén, SvSkT 2004 s. 164 f. 
136 OECD:s riktlinjer för internprissättning, förordet p. 7. 
137 Jfr von Koch, SN 1996 s. 273. 
138 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 1.15. 
139 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 1.17. 
140 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 1.19. 
141 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 1.22-1.24. 
142 Inom EU pågår för närvarande ett projekt om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas som 

påminner om global formulary apportionment, där motsvarande problem kan antas uppkomma. Se vidare 

Gerson, SN 2011 s. 864 ff. 
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   Armlängdsprincipen utgår från separatmetoden och innebär att företag i en multi-

nationell koncern ska behandlas som om de vore fristående företag.143 Härav följer att 

man bortser från koncernförhållandet och behandlar företagen som separata enheter. En 

armlängdsprövning syftar till att utreda om de villkor, som har avtalats mellan företag i 

intressegemenskap skulle ha avtalats mellan fristående företag i en jämförbar situation. 

Enligt min mening är det emellertid tveksamt om det, under alla omständigheter, är för-

enligt med armlängdsprincipen, eller ens möjligt, att bortse från koncernförhållandet.144 

Det torde finnas situationer när fristående företag tar koncerntillhörighet i beaktande när 

avtalsvillkor framarbetas, exempelvis vid långivning. I en situation där ett dotterbolag 

ska uppta ett lån är det inte osannolikt att långivaren beaktar moderbolagets vilja och 

förmåga att, om låntagarens finansiella ställning försämras och leder till betalnings-

svårigheter, stötta dotterbolaget (så kallad implicit garanti). 

   En av grundprinciperna, när en skattemyndighet undersöker och överväger att ingripa, 

är att den interna transaktionen ska godtas så som parterna har betecknat och konstruerat 

den.145 Principen har kallats ”the as-structured principle”.146 I undantagsfall får den be-

teckning som parterna har åsatt transaktionen dock frångås och transaktionella justering-

ar vidtas.147 För det första medges en sådan justering när transaktionens ekonomiska 

innehåll avviker från dess form.148 Det första undantaget påminner följaktligen om den 

svenska skatterättsliga principen om rättshandlingars verkliga innebörd (se 3.2). Trans-

aktionella justeringar medges vidare, för det andra, när, trots att transaktionens eko-

nomiska innehåll överensstämmer med dess form, åtgärder, som fristående parter ej 

skulle ha vidtagit, har vidtagits och dessa åtgärder gör det omöjligt för den aktuella 

skattemyndigheten att bestämma ett korrekt armlängdspris. 

   En anslutande fråga, som även anknyter till diskussionen om separatmetoden ovan 

och jämförbarhetsanalysen nedan, är huruvida the as-structured principle kräver att hän-

syn tas till integrationsfördelar, det vill säga fördelar hänförliga till koncerntillhörighet. 

Wittendorff anser att så bör göras, och jag är benägen att hålla med.149 Nämnda fördelar 

utgör onekligen en del av den transaktion som har vidtagits. Ett svar endast utifrån se-

paratmetoden torde emellertid bli nekande, enär några integrationsfördelar inte finns 

                                                 
143 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 1.6 samt förordet p. 6. 
144 Jfr Moran, SN 2010 s. 524. 
145 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 1.64-1.69. 
146 Se Bullen, Arm’s Length Transaction Structures, s. 83 ff. 
147 Jfr Bullen, Arm’s Length Transaction Structures, s. 215, som istället använder benämningen 

”strukturella justeringar”. 
148 S.k. ”substance over form”. 
149 Wittendorff, Transfer Pricing and the Arm’s Lenght Principle in International Tax Law, s. 334 ff. 
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beträffande fristående företag. Däremot förutsätts, för jämförbarhet, att den fristående 

transaktionen vidtas under motsvarande förhållanden som den interna, vilket talar för att 

koncerntillhörighet bör beaktas.150 Hänsyn måste tas till alla omständigheter av be-

tydelse för prissättningen. Koncernförhållandet kan anses ge en sorts säkerhet som sak-

nas mellan fristående parter, vilket kan medföra att de, till synes, jämförbara situation-

erna inte, utan justeringar, är jämförbara. 

   Vid tillämpning av art. 9 bör ledning sökas i OECD:s riktlinjer för intern-

prissättning.151 Riktlinjerna uttrycker nämligen internationellt accepterade principer och 

ger god vägledning till hur armlängdsprincipen ska tillämpas. I riktlinjerna beskrivs 

metoder för internprissättning samt hur och när de ska tillämpas. För att öka möjlighet-

erna att åstadkomma en korrekt och godtagbar internprissättning är det således lämpligt 

att söka ledning i riktlinjerna. Enligt min mening är den disposition som används i rikt-

linjerna dock ologisk och tämligen illa vald, åtminstone beträffande förevarande fram-

ställnings syfte, varför ett annorlunda upplägg har valts i detta kapitel. Exempelvis be-

skrivs OECD:s internprissättningsmetoder redan i riktlinjernas kapitel II, trots att valet 

av metod inte görs förrän i jämförbarhetsanalysens sjätte steg, och jämförbarhets-

analysen behandlas först i riktlinjernas kapitel III. I riktlinjernas kapitel VII redogörs för 

de särskilda överväganden som gäller vid tillhandahållande av koncerninterna tjänster. 

Enligt min mening är de frågor som aktualiseras i nämnda kapitel emellertid av sådan 

art att de bör adresseras redan inledningsvis. Sammanfattningsvis anser jag att den dis-

position som har valts i förevarande kapitel framstår som mer naturlig och bättre åter-

speglar verkligheten. 

4.3 Koncerninterna tjänster 

I det material som finns att tillgå saknas specifik vägledning beträffande prissättning av 

koncerninterna lån.152 Enligt OECD:s riktlinjer för internprissättning betraktas lån 

emellertid som en finansiell tjänst, och avseende tjänster finns detaljreglering i rikt-

linjernas kapitel VII. Vid tillhandahållande av koncerninterna tjänster aktualiseras två 

internprisrättsliga frågor, vilket medför en tvåstegsprövning.153 I steg ett prövas om en 

tjänst verkligen har tillhandahållits. Prövningen i steg ett syftar således till att utröna 

                                                 
150 Se vidare 4.4. 
151 Jfr kommentaren till OECD:s modellavtal, art. 9 p. 1. 
152 Wiséen, SN 2011 s. 665. 
153 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 7.5. 
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huruvida ersättning överhuvudtaget ska utgå. I steg två undersöks därefter ersättningens 

nivå för att avgöra om denna är armlängdsmässig. 

   Avgörande för prövningen i steg ett är huruvida den aktivitet som utförs tillför före-

taget något av ekonomiskt eller kommersiellt värde som kan förbättra dess affärs-

mässiga ställning.154 Så är fallet om ett fristående företag hade varit villigt att betala för 

att få tjänsten utförd av ett annat fristående företag eller hade utfört den aktuella aktivi-

teten själv, för egen räkning. Mottagaren måste följaktligen dra nytta av den åtgärd som 

vidtas. I riktlinjerna framhålls att när viss verksamhet centraliseras i ett företag för att 

tillgodose ett behov hos övriga koncernföretag, exempelvis bankverksamhet för att till-

godose ett finansieringsbehov, har en koncernintern tjänst i normalfallet tillhanda-

hållits.155 

   Beträffande priset på tjänsten anges att bedömningen ska göras i enlighet med rikt-

linjernas allmänna principer för fastställande av armlängdspris.156 Det framhålls att 

prövningen i regel leder till att marknadspris- eller kostnadsplusmetoden tillämpas. Pro-

cessen och de metoder som används, för att nå fram till ett armlängdsmässigt pris, be-

skrivs i följande avsnitt. 

4.4 Jämförbarhetsanalys 

Gemensamt för samtliga transaktionstyper är att en armlängdsprövning förutsätter en 

jämförbarhetsanalys, vilken anses utgöra kärnan i denna process.157 Min uppfattning, 

som framgår i detta avsnitt, är emellertid att benämningen jämförbarhetsanalys avser 

hela internprissättningsprocessen. Det är nämligen denna analys som syftar till att ut-

värdera huruvida prissättningen på transaktionen mellan företag i intressegemenskap är i 

enlighet med armlängdsprincipen.158 Enligt sin konstruktion förefaller processen, såsom 

den beskrivs i riktlinjerna, förutsätta att en intern transaktion redan har ägt rum och ak-

tualiseras således inte förrän ett ingripande sker och korrigeringsregeln tillämpas. En 

utgångspunkt för framställningen i förevarande kapitel är följaktligen att en intern trans-

aktion har vidtagits. Baserat på de slutsatser som kan dras i detta och övriga kapitel pre-

senteras dock en metod för fastställande av armlängdsmässig ränta senare, i kapitel 6. 

                                                 
154 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 7.6. 
155 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 7.8 och 7.14. 
156 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 7.31. 
157 Jfr OECD:s riktlinjer för internprissättning p. 1.6. 
158 Allvin & Ekwall, SN 2010 s. 264. 
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   Som en del i det nyss angivna syftet avser jämförbarhetsanalysen att finna den mest 

tillförlitliga fristående jämförelsetransaktionen.159 Analysen är endast användbar såvida 

de ekonomiskt betydelsefulla särdragen i de aktuella transaktionerna är tillräckligt jäm-

förbara.160 Så är fallet om eventuella skillnader, mellan transaktionerna, inte har någon 

väsentlig påverkan på de undersökta villkoren eller om lämpliga justeringar kan göras 

för att eliminera sådana skillnader. De villkor som undersöks varierar beroende på vil-

ken internprissättningsmetod som tillämpas, och kan exempelvis utgöras av priset eller 

återförsäljningsmarginalen. Jämförbarhetsanalysen är ofta en kostsam och krävande 

process för den skattskyldige, varför en avvägning mellan å ena sidan dess tillförlitlig-

het och å andra sidan den kostnadsmässiga och administrativa börda den innebär får 

göras.161 I riktlinjerna framhålls att det därför kan vara lämpligt att lägga mindre energi 

på mindre betydelsefulla transaktioner.162 

   I riktlinjerna beskrivs en typisk process som med fördel kan användas, även om den 

inte är tvingande, när en jämförbarhetsanalys utförs.163 Processen är uppdelad i nio steg 

och relevanta delar beskrivs i det följande. Under steg ett bestäms inledningsvis vilka 

och hur många år jämförelsen ska avse. Det kan ibland vara lämpligt att inhämta in-

formation från flera år.164 I steg två görs en övergripande analys av det undersökta före-

tagets förhållanden. Denna inriktas inte specifikt mot de aktuella transaktionerna utan 

ser till de industriella, konkurrensmässiga, ekonomiska och regulatoriska faktorerna 

som påverkar det aktuella företagets verksamhet.165 

   Steg tre går ut på att förstå den interna transaktionen som har vidtagits, och syftar till 

att identifiera faktorer av betydelse för exempelvis valet av internprissättningsmetod, 

jämförbar transaktion och eventuella jämförbarhetsjusteringar.166 I detta steg ingår även 

att undersöka vilka jämförbarhetsfaktorer som är mer aktuella än andra för att i ett se-

nare steg finna potentiella jämförelseobjekt. För att förstå transaktionen krävs en 

funktionsanalys.167 En sådan analys avser att finna och jämföra ekonomiskt relevanta 

omständigheter som kan påverka prissättningen. Av relevans är således de aktuella före-

tagens funktioner, deras ansvar, tillgångar som används och vilka risker respektive part 

                                                 
159 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 3.2. 
160 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 1.33. 
161 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 1.7, 1.12 och 3.80. 
162 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 3.82. 
163 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 3.4. 
164 Jfr OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 3.75-3.79. 
165 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 3.7. 
166 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 3.8 
167 Allvin & Ekwall, SN 2010 s. 266. 
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tar.168 Med funktioner åsyftas de verksamheter företagen ägnar sig åt och det är före-

tagens huvudsakliga funktioner som är av intresse i detta sammanhang. 

   Det finns två typer av jämförelsetransaktioner – interna och externa.169 I båda fallen 

avses en transaktion mellan två fristående parter. Vid en extern jämförelse tar ingen av 

parterna, som deltar i den interna transaktionen, del i den transaktion som är föremål för 

undersökning. Vid en intern jämförelse deltar emellertid en av parterna från den under-

sökta transaktionen även i jämförelsetransaktionen. Under steg fyra undersöks eventu-

ella interna jämförelsetransaktioner, som, när de finns, i regel har ett mer direkt och 

närmare samband med den undersökta transaktionen, och står därmed ofta i bättre över-

ensstämmelse med armlängdsprincipen.170 I steg fem eftersöks, såvida behov finns, ex-

terna jämförelsetransaktioner. Riktlinjerna ger viss ledning till hur en sådan sökning kan 

genomföras. 

   Under steg sex ska den mest lämpliga internprissättningsmetoden väljas. Hur detta val 

går till och vilka de olika metoderna är beskrivs i avsnitt 4.5 nedan.  

   Baserat på den undersökta transaktionens karaktärsdrag, vilka ska ha identifierats i 

steg tre, och med iakttagande av de jämförbarhetsfaktorer som anges i riktlinjerna ska 

sedan potentiellt jämförbara transaktioner identifieras i steg sju. För att vara jämförbar 

fordras att den fristående transaktionen äger rum under motsvarande förhållanden som 

den interna.171 I riktlinjerna framhålls särskilt fem faktorer av relevans för jämförbar-

het.172 Enligt min uppfattning framgår emellertid, av den terminologi som används, att 

listan varken är uttömmande eller kräver att samtliga faktorer beaktas. Det anges näm-

ligen att dessa omständigheter kan ha betydelse för frågan om jämförbarhet.173 Enligt 

min mening kan det ändå vara lämpligt att samtliga beaktas och i vissa fall även utökas 

med ytterligare faktorer som kan tänkas påverka prissättningen.  

   Omständigheter av relevans, för jämförbarhet, är den överförda varans eller tjänstens 

karaktäristiska särdrag, de inblandade parternas funktioner, avtalsvillkoren, ekonomiska 

omständigheter och parternas affärsstrategier.174 Dessa jämförbarhetsfaktorer måste, av 

naturliga skäl, undersökas såväl i den interna transaktionen som i den fristående jäm-

                                                 
168 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 1.42-1.47. 
169 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 3.24. 
170 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 3.27-3.29. 
171 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 1.6. 
172 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 1.38-1.63. 
173 Eng. may be important, se OECD:s riktlinjer för internprissättning p. 1.36 och 1.38. 
174 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 1.36-1.38. 
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förelsetransaktionen. Beroende på vad transaktionen avser och vilken internpris-

sättningsmetod som används tillmäts respektive faktor olika vikt. 

   Olikheter i varans eller tjänstens särdrag medför i regel skillnader i marknads-

värde.175 De viktigaste särdragen för varor utgörs av varans form och utseende, dess 

kvalitet och tillförlitlighet samt utbud och tillgänglighet.176 Beträffande tjänster bör hän-

syn framförallt tas till tjänstens inriktning och omfattning. Vikten av respektive parts 

funktion och den funktionsanalys som ska göras har beskrivits tidigare. Av uppenbara 

skäl är det viktigt att granska avtalsvillkoren. Häri anges ofta hur parternas ansvar, ris-

ker och förmåner ska fördelas.177 I vissa fall kan det finnas anledning att undersöka par-

ternas beteende för utröna huruvida avtalet verkligen följs. Skulle det visa sig att avtalet 

bara är en bluff krävs ytterligare utredning för att klarlägga de verkliga avtalsvillkoren. 

   Med ekonomiska omständigheter avses diverse marknadsfaktorer.178 Ett första steg i 

denna undersökning är därför att den relevanta marknaden identifieras. Som exempel på 

omständigheter som kan vara av relevans anges bland annat marknadens geografiska 

läge, dess storlek, rådande konkurrens och förekomsten av alternativa varor eller tjäns-

ter. Slutligen måste den affärsstrategi som respektive part följer och som påverkar före-

tagets dagliga verksamhet beaktas.179 Exempel härpå är om ett företag försöker ta sig in 

på en ny marknad eller öka sin befintliga marknadsandel. Det kan då finnas anledning 

att begära ett lägre pris för tillhandahållna varor och tjänster. 

   I steg åtta ska behovet av justeringar övervägas och, om det finnes lämpligt, vidtas. 

Det kan vara nödvändigt att justera för att jämna ut eventuella skillnader som har identi-

fierats avseende, de nyss behandlade, jämförbarhetsfaktorerna.180 Ett exempel härpå, 

som kan föranleda en justering, är om graden av risktagande eller riskens placering skil-

jer sig åt mellan de jämförda transaktionerna. Riskens storlek står nämligen i relation till 

förväntad avkastning. I detta sammanhang bör det framhållas att de justeringar som 

övervägs ska utgå från den transaktion som faktiskt har ägt rum, och det rör sig således 

inte om transaktionella justeringar.181 Vid en tillämpning av armlängdsprincipen aktua-

liseras nämligen en rad slags justeringar som måste hållas isär.182 Jämförbarhets-

                                                 
175 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 1.39. 
176 von Koch, SN 1996 s. 268. 
177 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 1.52-1.53. 
178 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 1.55. 
179 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 1.59-1.60. 
180 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 3.48. 
181 Bullen, Arm’s Length Transaction Structures, s. 216 ff. 
182 Dels den inkomstjustering som kan vidtas i en av de avtalsslutande staterna, dels den följdjustering 

som kan följa, transaktionella justeringar och jämförbarhetsjusteringar. 
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justeringar bestäms av den transaktion som har vidtagits, och är därmed snarare en följd 

av the as-structured principle.183 Utifrån det nyss nämna exemplet, beträffande riskens 

placering, medför en transaktionell justering att risken omlokaliseras, medan en jämför-

barhetsjustering istället sätter ett värde på och kvantifierar risktagandet eller avsaknaden 

av sådant. Ett värde som sedermera beaktas i den fortsatta analysen. Justeringar bör 

dock endast vidtas om de kan öka resultatets tillförlitlighet, och såvida uppmärk-

sammade skillnader har en verklig inverkan på jämförbarheten.184 

   Under steg nio ska den information som har insamlats sammanställas, tolkas och slut-

ligen tillämpas. Vid tillämpningen bestäms den armlängdsmässiga ersättningen. 

4.5 Metoder för internprissättning 

4.5.1 Inledning 

En nyhet beträffande 2010 års uppdaterade riktlinjer är att den tidigare hierarkin av in-

ternprissättningsmetoderna har övergetts.185 Numera anges att den lämpligaste metoden, 

i det enskilda fallet, för den aktuella transaktionen ska väljas.186 I praktiken har dock 

denna hierarki inte helt övergetts, vilket kommer att framgå nedan. Bestämmande för 

metodens lämplighet är den interna transaktionens karaktär, tillgänglighet av inform-

ation som krävs för tillämpning av metoden samt, med beaktande av eventuella 

justeringars pålitlighet, graden av jämförbarhet mellan den interna och den fristående 

transaktionen. 

   I riktlinjerna beskrivs fem metoder, tre traditionella transaktionsbaserade metoder och 

två transaktionsbaserade vinstmetoder. Företag tillåts emellertid att använda även andra 

metoder, som inte upptas i riktlinjerna, under förutsättning att de leder till ett godtagbart 

resultat i enlighet med armlängdsprincipen.187 I svåra fall kan det också vara nödvändigt 

att tillämpa flera metoder i kombination.188 

                                                 
183 Jfr Wittendorff, Transfer Pricing and the Arm’s Length Principle in International Tax Law. s. 396 f. 
184 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 3.50-3.53. 
185 Persson & Persson, SN 2010 s. 801. 
186 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 2.2. 
187 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 2.9. 
188 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 2.11. 
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4.5.2 Traditionella transaktionsbaserade metoder 

Det finns, som sagt, tre traditionella transaktionsbaserade metoder – marknadspris-

metoden,189 återförsäljningsprismetoden190 och kostnadsplusmetoden.191 Tillämpning av 

någon av nämnda metoder betraktas som det mest direkta sättet att avgöra om den in-

terna transaktionen är armlängdsmässig.192 Anledningen är att prisskillnader i regel kan 

härledas direkt från de villkor som har avtalats i den interna transaktionen, och arm-

längdsmässiga villkor kan åstadkommas genom att ersätta dessa med villkoren i den 

fristående jämförelsetransaktionen. Om en av de traditionella metoderna kan tillämpas 

med lika hög grad av tillförlitlighet som en transaktionsbaserad vinstmetod bör en av de 

förstnämnda tillämpas. Användning av CUP är vidare att föredra om denna kan tilläm-

pas med samma tillförlitlighet som någon av de andra traditionella metoderna. Följakt-

ligen har CUP, när den kan tillämpas, företräde framför samtliga metoder. Av det sagda 

följer att viss hierarki kvarstår. 

   När CUP används fastställs armlängdspris på en vara eller tjänst genom en jämförelse 

med priset på den öppna marknaden som oberoende aktörer använder i sina mellan-

havanden.193 Metoden ställer höga krav på jämförbarhet, särskilt beträffande varans 

eller tjänstens särdrag, som är den viktigaste jämförbarhetsfaktorn, men även vad gäller 

ekonomiska omständigheter kring transaktionen.194 Det är vidare viktigt att jämförelsen 

avser en transaktion som har skett i samma led i produktionskedjan som den interna 

transaktionen. Härutöver torde särskild uppmärksamhet även behöva riktas mot avtals-

villkoren i de aktuella transaktionerna.195 Av det sagda följer att CUP lämpar sig bäst 

för tillämpning när samma eller liknande varor och tjänster tillhandahålls i såväl den 

interna som den fristående transaktionen. Metoden är i sådant fall särskilt pålitlig.196 

   RPM utgår från det pris som en produkt åsätts vid en försäljning från ett koncern-

företag till fristående köpare utanför intressegemenskapen.197 Detta pris reduceras där-

efter med en lämplig bruttovinst, som ska täcka återförsäljarens kostnader och ge denne 

en marknadsmässig vinst. Vad som återstår anses utgöra armlängdspris i den interna 

transaktionen. Det belopp, varigenom återförsäljningspriset reduceras benämns åter-

                                                 
189 Comparable uncontrolled price method, i fortsättningen benämnd CUP. 
190 Resale price method, i fortsättningen benämnd RPM. 
191 Cost plus method, i fortsättningen benämnd CPM. 
192 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 2.3. 
193 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 2.13. 
194 Lindström & Gustafsson, SvSkT 2012 s. 332. 
195 Se Wittendorff, Transfer Pricing and the Arm’s Length Principle in International Tax Law, s. 714 ff. 
196 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 2.18. 
197 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 2.21. 
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försäljningsmarginal och det är denna marginal som jämförs med densamma i en fri-

stående transaktion. RPM är mindre känslig för skillnader i produktjämförbarhet, men 

ställer i gengäld högre krav avseende parternas funktioner, och lämpar sig bäst då en 

återförsäljning sker utan någon nämnvärd bearbetning av produkten.198  

   I doktrinen verkar man, möjligtvis utan vidare reflektion, ha utgått från att RPM kan 

tillämpas då koncerninterna tjänster tillhandahålls.199 Det är emellertid svårt att se hur 

en tjänst kan ”återförsäljas”, vilket är en förutsättning för att kunna tillämpa RPM. En-

ligt min mening kan metoden inte användas vid tillhandahållande av tjänster. En upp-

fattning som jag anser finner stöd i riktlinjerna. Även om någon explicit begränsning 

inte kan utläsas häri så talar man ändå genomgående endast om överföring av produkter 

och liknande.200 

   En metod som däremot med fördel kan användas vid tillhandahållande av tjänster är 

CPM. Metoden utgår från de kostnader ett koncernföretag har haft i samband med en 

transaktion av varor eller tjänster till ett närstående företag.201 Till dessa kostnader läggs 

ett, med beaktande av vilka funktioner som har utförts, risker som har tagits och till-

gångar som har använts, rimligt vinstpåslag. Denna beräkning resulterar i ett arm-

längdspris. Då det är vinstpåslaget i den interna transaktionen som jämförs med en obe-

roende situation ställs även här lägre krav på jämförbarhet avseende tillhandahållna va-

ror och tjänster.202 Av större vikt är istället, liksom vid RPM, parternas funktioner och 

vilka tillgångar som har använts. Det framhålls att metoden är lämplig vid försäljning av 

halvfabrikat och tillhandahållande av tjänster. Ett praktiskt problem, som uppmärk-

sammas i riktlinjerna, avseende CPM är det kan vara svårt att bestämma en korrekt 

kostnadsbas.203 Det är viktigt att en korrekt kostnadsbas kan fastställas då vinstpåslaget i 

regel är beroende av denna, varför kostnadsbasen bör vara likartad, och kostnaderna 

beräknade enligt samma principer, i de transaktioner som sedermera jämförs. 

4.5.3 Transaktionsbaserade vinstmetoder 

De transaktionsbaserade vinstmetoderna utgörs av nettomarginalmetoden204 och vinst-

fördelningsmetoden.205 Metoderna fokuserar på vinsten som uppstår i en transaktion.206 

                                                 
198 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 2.25 och 2.29. 
199 Se t.ex. von Koch, SN 1996 s. 271 och Lindström & Gustafsson, SvSkT 2012 s. 332. 
200 Se OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 2.21 ”product”, p. 2.23 ”items” och p. 2.25 ”property”. 
201 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 2.39. 
202 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 2.41. 
203 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 2.43-2.44. 
204 Transactional net margin method, i fortsättningen benämnd TNMM. 
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   Den i praktiken vanligast förekommande metoden är TNMM.207 Som namnet antyder 

prövas ett företags prissättning genom att transaktionens nettomarginal jämförs med den 

nettomarginal som ett annat jämförbart, självständigt företag tjänar.208 Marginalen be-

räknas med utgångspunkt i och i relation till en lämplig bas, exempelvis kostnader, om-

sättning eller tillgångar. TNMM uppvisar vissa likheter i förhållande till CPM och 

RPM, vilket leder till att motsvarande överväganden, beträffande jämförbarhet, aktuali-

seras vid en tillämpning av TNMM. Metoden påminner, i synnerhet då beräkning sker 

mot bakgrund av omsättning eller kostnader, om CPM, med den skillnaden att netto-

vinstmarginalen beräknas efter avdrag för såväl direkta som indirekta produktions-

kostnader men även allmänna omkostnader, medan CPM endast beaktar de först-

nämnda.209 TNMM är mindre pålitlig om båda parter i en transaktion bidrar med värde-

fulla och unika insatser, men kan å andra sidan vara lämplig i en situation då endast en 

av parterna gör sådana bidrag.210 

   TPSM är en tveeggad metod som undersöker båda parter i en transaktion, och avser 

att fördela den samlade vinst som transaktionen har resulterat i mellan parterna.211 Me-

toden tillämpas således i två steg. I steg ett identifieras den gemensamma vinst som 

transaktionen har gett upphov till. I steg två fördelas därefter vinsten så att resultatet 

motsvarar vad två fristående parter hade förväntat sig i en jämförbar situation, såsom 

vid ett joint venture. Fördelningen sker i regel på grundval av respektive parts bidrag 

och utgår därför från funktionsanalysen.212 Till följd av dess konstruktion kan metoden 

tillämpas även i avsaknad av jämförbara transaktioner, och anses följaktligen lämplig i 

situationer då båda parter i hög grad bidrar med värdefulla och unika insatser, exempel-

vis när immateriella tillgångar används.213 Enligt min mening är det tveksamt om TPSM 

kan tillämpas annat än i situationer då vidareförsäljning, eller någon annan form av 

följdtransaktion, sker. I annat fall är det svårt att se hur någon ”gemensam vinst” kan 

uppstå. Beträffande tjänster torde således fordras att den tillhandahållna interna tjänsten 

                                                                                                                                               
205 Transactional profit split method, i fortsättningen benämnd TPSM. 
206 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 2.56-2.57. 
207 Allvin & Ekwall, SN 2010 s. 268. 
208 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 2.58. 
209 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 2.47-2.48. 
210 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 2.59. 
211 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 2.108. 
212 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 2.119. 
213 Jfr Monsenego, Introduction to transfer pricing, s. 58 och OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 

2.109. 
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har ett nära samband med en senare transaktion, som tjänstens mottagare deltar i, för att 

det ska kunna betraktas som en gemensam vinst. 

4.6 Avslutande kommentarer 

Av framställningen i detta kapitel framgår att den skatteavtalsrättsliga och den svenska 

korrigeringsregeln, som båda bygger på armlängdsprincipen, i huvudsak överens-

stämmer, även om reglernas syfte skiljer sig. 

   Vid koncernintern långivning måste inledningsvis avgöras huruvida en tjänst har till-

handahållits. Denna bedömning bör dock inte vålla några särskilda svårigheter, utan det 

torde, i de flesta fall, stå tämligen klart att så har skett. Ett lån medför nämligen nytta för 

låntagaren och denne skulle vara beredd att betala för motsvarande extern tjänst. Där-

efter undersöks om avtalad ränta är marknadsmässig. Armlängdsprincipen utgår från 

separatmetoden och the as-structured principle. Det sagda innebär att den undersökta 

transaktionen ska godtas såsom den är konstruerad, och att man ska bortse från koncern-

tillhörighet vid bedömningen. Det har emellertid visats att det kan vara nödvändigt att 

beakta ägargemenskap i vissa fall, särskilt vid långivning. 

   En lämplig internprissättningsmetod vid långivning är CUP. Metoden ska nämligen 

ges företräde om den kan tillämpas med samma grad av säkerhet som någon av de öv-

riga. CUP ställer höga krav på jämförbarhet, särskilt beträffande tjänstens särdrag, i de 

jämförda transaktionerna. Ett lån är emellertid alltid ett lån, och tjänstens karaktär är 

således densamma när jämförelsen avser en fristående lånetransaktion. Istället bör 

huvudsakligt fokus i jämförbarhetsanalysen, när CUP används vid långivning, ligga på 

funktionsanalysen och i synnerhet de risker som tas. Av vad som framgått i tidigare 

kapitel är det nämligen kreditrisken som är av störst betydelse vid prissättning av lån (se 

2.3). Skillnader i riskens storlek föranleder justeringar, där nämnda riskskillnad måste 

värderas för att erforderlig jämförbarhet ska uppnås. 
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5 RÅ 2010 ref. 67 – Diligentia 

5.1 Inledning 

I föregående kapitel har den svenska korrigeringsregeln beskrivits. En djupare analys av 

armlängdsprincipen, rekvisitet avvikande avtalsvillkor, har också genomförts. Även 

framställningen i detta kapitel avser nämnda rekvisit. Korrigeringsregeln utgår från se-

paratmetoden och tar sikte på internationella förhållanden. Högsta förvaltnings-

domstolen har emellertid, relativt nyligen, prövat frågan om avdrag för ränteutgifter i en 

rent intern situation. Fallet rörde lån från moderbolag till dotterbolag och avdrag med-

gavs ej med yrkat belopp. Domstolen ansåg att kreditrisken var lägre i detta fall med 

hänsyn till ägargemenskapen. Fråga har uppkommit om synsättet kan överföras till att 

gälla även vid tillämpning av korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL, och medföra att en 

räntenivå som är marknadsmässig mellan fristående företag inte utan vidare kan godtas 

som sådan vid långivning från moderbolag till dotterbolag. Huvudsyftet med denna 

uppsats är utreda hur marknadsmässig ränta fastställs enligt gällande rätt, varvid en för-

utsättning är att gällande rätt klarläggs. Ett delsyfte är därvid att undersöka 

Diligentiamålets betydelse vid tillämpning av korrigeringsregeln. Framställningen i 

förevarande kapitel avser följaktligen att besvara frågan om Diligentiamålets inverkan 

och att klargöra rättsläget beträffande internprissättning vid lån från moderbolag till 

dotterbolag. 

   Inledningsvis ges en ingående redogörelse av Diligentiamålet. Härvid behandlas 

bakomliggande omständigheter, prövningen i lägre instans och avgörandet i högsta in-

stans. Därefter presenteras de allmänna slutsatser som kan dras av Högsta förvaltnings-

domstolens dom. I följande avsnitt diskuteras Diligentiamålets betydelse för internpris-

sättning. I detta avseende sker en genomgång av viss kammarrättspraxis där frågan har 

prövats, och betydelsen av att prövningstillstånd har nekats i de överklagade målen ut-

reds. Därpå följer en sammanställning av de argument som har framförts beträffande 

den aktuella frågan, vad som har framkommit tidigare i uppsatsen och de slutsatser som 

kan dras presenteras. 
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5.2 Bakgrund och prövning i lägre instans 

Ett svenskt fastighetsbolag, Diligentia AB, blev genom ett utköp från Stockholmsbörsen 

under år 2000 ett, i det närmaste, helägt dotterbolag till det svenska försäkringsbolaget 

Skandia Liv.214 Vid tidpunkten var Diligentias fastighetsinvesteringar finansierade ge-

nom tre externa lån med räntesatser om cirka 4,5 procent. Till säkerhet för nämnda lån 

hade bankerna panträtt i fastigheter som indirekt ägdes av Diligentia. I samband med 

övertagandet sades de externa lånen upp och ersattes med två internlån från Diligentias 

nya moderbolag, Skandia Liv. De nya lånen lämnades utan säkerhet, hade en löptid på 

tio år, saknade amorteringskrav och med en fast räntesats om 9,5 procent. Efter re-

finansieringen hade Diligentia endast skulder till sitt moderbolag. 

   Till följd av internlånen kostnadsförde Diligentia, under åren 2000-2002, ränte-

betalningar till Skandia Liv och gjorde avdrag för räntekostnader om närmare 5,8 mil-

jarder kronor. Efter revision i bolaget bedömde Skatteverket att den tillämpade ränte-

nivån översteg marknadsmässig ränta och att överräntan var att betrakta som förtäckt 

vinstutdelning. Enligt Skatteverkets jämförbarhetsanalys, vilken omfattade sex större 

fastighetsbolags räntor vid aktuell tidpunkt, låg den årliga genomsnittsräntan i inter-

vallet 4,8–5,9 procent. Av den utredning som framkommit i målet framgick dock att 

räntegolvet, vid tidpunkten för internlånens upptagande, var 6 procent för lån med tio 

års löptid. Med räntegolv avses den ränta som banker får betala vid extern upplåning. 

Länsrätten godtog att bedömningen, av marknadsmässig ränta, borde utgå från det 

gällande räntegolvet. Däremot fann man, med hänsyn till Diligentias ägarbild, att lånen 

skulle jämställas med lån med säkerhet vid räntesättningen. Under nämnda omständig-

heter uppskattade länsrätten marknadsmässig ränta för aktuella lån till 6,5 procent, var-

för avdrag endast medgavs med ett belopp motsvarande denna räntesats. Samma be-

dömning gjordes i kammarrätten, som också jämställde lånen med lån med säkerhet 

eftersom ägarförhållandet innebar att långivarens kreditrisk var obetydlig. 

   Det finns många gånger goda skäl att finansiera internt istället för externt och det är 

naturligtvis möjligt att man, inom koncernen, ärligt ansåg att de aktuella lånen var 

korrekt prissatta och att räntans nivå var marknadsmässig. Anta dock att man istället 

medvetet avtalade om en för hög ränta för att åstadkomma en vinstöverföring till 

Skandia Liv. Skattefördel uppnås då Skandia liv är ett livförsäkringsföretag och är som 

sådant inte skattskyldigt för inkomster hänförliga till tillgångar och skulder som för-

                                                 
214 Se Melbi, SN 2011 s. 369 och Burmeister m.fl., SvSkT 2011 s. 721 f. 
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valtas för försäkringstagarnas räkning.215  I förevarande fall förvaltades Diligentia-

innehavet för försäkringstagarnas räkning. Ränteutgifterna kunde följaktligen dras av 

hos Diligentia medan motsvarande inkomst inte var skattepliktig hos moderbolaget. I 

fallet saknades koncernbidragsförutsättningar, varför anledningen till förfarandet kan ha 

varit att kringgå de svenska koncernbidragsreglerna (jämför 3.2). 

5.3 Prövning i Högsta förvaltningsdomstolen 

5.3.1 Högsta förvaltningsdomstolens domskäl 

Inledningsvis konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att risken för att låntagaren inte 

kan fullgöra sina betalningar och det behov av säkerhet som kan finnas är av central be-

tydelse för prissättning av lån. Domstolen framhåller att det råder delvis andra förutsätt-

ningar när ett moderbolag lämnar ett lån till ett dotterbolag än för en extern långivare. 

Moderbolaget har kontroll över dotterbolaget medan en extern långivare i regel bara har 

viss insyn. En extern långivare kan vidare vara osäker på moderbolagets intentioner, 

exempelvis att vid behov stötta dotterbolaget finansiellt eller på annat sätt. 

   I domskälen påpekar man att lån från moderbolag till dotterbolag har särdrag som 

påverkar kreditrisken och därmed räntans nivå. Slutsatsen är att vid lika villkor i övrigt 

kan den skatterättsligt godtagbara räntan inte utan vidare bestämmas till vad som skulle 

ha ansetts marknadsmässigt om långivaren hade varit extern. Liksom i länsrätten och 

kammarrätten medges endast avdrag med belopp motsvarande en ränta på 6,5 procent. 

5.3.2 Tolkning av prejudikat 

Innan några slutsatser från Högsta förvaltningsdomstolens avgörande presenteras bör 

något sägas om de principer som gäller för tolkning av rättsfall. Till skillnad mot vad 

som gäller vid lagtolkning, när man utgår från en generell norm och försöker tillämpa 

den på ett konkret fall, undersöks istället om det, ur domskälen, kan härledas någon ge-

nerell norm som kan användas på liknande fall.216 Däremot ägnar sig den domstol, vars 

domskäl undersöks, i regel åt såväl lagtolkning som subsumtion.217 Med lagtolkning 

avses att en regels innebörd och räckvidd fastställs. Därefter subsumeras fallet genom 

att verkligheten tolkas och ett verkligt fall inordnas under den norm som har fastställts. 

                                                 
215 Emanuelsson & Bernath, SvSkT 2010 s. 774. 
216 Lodin m.fl., Inkomstskatt, s. 724 f. 
217 Jfr Påhlsson, SN 2011 s. 116. 
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   Kärnfrågan vid rättsfallstolkning är, som nämnts ovan och i uppsatsens inledning, om 

det går att generalisera en rättsregel ur domstolens motivering.218 Så kan vara fallet när 

domstolen uttalar sig i generella ordalag. Räckvidden av den norm som har uttolkats 

måste dock undersökas. Det händer nämligen att domskälen är så pass knutna till det 

aktuella fallet, eller att de generella uttalandena förses med förbehåll för omständig-

heterna i det enskilda fallet, att domens räckvidd blir tämligen begränsad. Påhlsson 

framhåller att det typiskt sett finns större möjligheter finna en generaliserbar norm när 

lagtolkningsmomentet dominerar över subsumtionsmomentet.219 De slutsatser som kan 

dras blir emellertid av allmänt slag, varför tillämpligheten kan vara mindre säker i det 

enskilda fallet. Om istället subsumtionsmomentet dominerar är sannolikheten större att 

avgörandet tar sikte på det enskilda fallet. Följaktligen är det svårare att, i det senare 

fallet, härleda någon generell norm ur avgörandet, men de slutsatser som trots allt kan 

dras är säkrare inom deras begränsade räckvidd. 

5.3.3 Allmänna slutsatser från Diligentiamålets avgörande 

Prövningen i Diligentiamålet avsåg en tillämpning av nuvarande 16 kap. 1 § IL vars 

närmare innehåll har beskrivits tidigare (se 3.2). Innebörden är förhållandevis klar i 

detta fall – avdrag medges för marknadsmässig ränta – och det rör sig följaktligen om 

subsumtion. Verkligheten tolkas för att avgöra huruvida den avtalade räntan är mark-

nadsmässig. Avgörandet är förvisso en aning in casu-betonat, men vissa generella slut-

satser bör likväl kunna dras. 

   Av domskälen framgår att lån från moderbolag till dotterbolag har särdrag som på-

verkar kreditrisken. Mot bakgrund av den diskussion som har förts står det tämligen 

klart att Högsta förvaltningsdomstolen, med särdrag, avser den insyn och kontroll som 

tillkommer ett moderbolag i egenskap av ägare. Uttalanden har tolkats som att dom-

stolen, liksom länsrätten och kammarrätten, jämställer moderbolagets insyn och kontroll 

med en tillhandahållen säkerhet.220 Enligt min mening är det emellertid tveksamt om en 

sådan slutsats kan dras av den formulering som används. Ställningen som ägare medför 

nämligen ingen prioriterad rätt vid en eventuell konkurs.221 Hade så varit fallet borde 

man istället, såsom de lägre instanserna, angett detta uttryckligen. Det är däremot sant 

                                                 
218 Påhlsson, SN 2011 s. 120 ff. 
219 Påhlsson, SN 2011 s. 123. 
220 Jfr Moran & Persson Österman, SN 2010 s. 719. 
221 Burmeister m.fl., SvSkT 2011 s. 729. 
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att moderbolagets ägande kan ha ersatt behovet av en formellt ställd säkerhet, enär detta 

hade indirekt kontroll över dotterbolagets samtliga tillgångar. 

   Det kan vara på sin plats att, i detta sammanhang, klargöra vilken insyn och kontroll 

som verkligen tillkommer ett moderbolag i egenskap av aktieägare. Det är nämligen inte 

aktieägarna som leder företagets löpande verksamhet, utan sådan ledning utövas av sty-

relsen respektive den verkställande direktören, se 8 kap. 4 och 29 §§ ABL. Aktieägarna 

har dock, enligt 7 kap. 1 § ABL, rätt att besluta i bolagets angelägenheter vid bolags-

stämman. Följaktligen medför moderbolagets ägarskap en indirekt kontroll av dotter-

bolagets verksamhet, enär styrelsen utses av bolagsstämman och den verkställande di-

rektören i sin tur utses av styrelsen, se 8 kap. 8 och 27 §§ ABL. Det främsta styr-

instrumentet utgörs emellertid av bolagsordningen, vilken styr bolagets verksamhet och 

endast kan ändras av bolagsstämman, se 3 kap. ABL. Av 8 kap. 41 § 2 st. ABL framgår 

vidare, om än motsatsvis, att aktieägarna har en förhållandevis långtgående anvisnings-

rätt. Styrelsen och den verkställande direktören är nämligen skyldiga följa anvisningar 

från bolagsstämman så länge dessa inte strider mot ABL, tillämplig lag om årsredo-

visning eller bolagsordningen.222  

   Enligt 7 kap. 32 § ABL har styrelsen och den verkställande direktören även en upp-

lysningsplikt i förhållande till aktieägarna, varvid viss insyn tillkommer dessa. Ytter-

ligare information erhålls genom revisorn, vilken enligt 9 kap. 8 § ABL väljs av bolags-

stämman. Till revisorns uppgifter hör bland annat att granska styrelsens och den verk-

ställande direktörens förvaltning, och sammanställa denna granskning i en revisions-

berättelse som ska överlämnas till bolagsstämman efter varje räkenskapsår, se 9 kap 3 

och 5 §§ ABL. Enligt 9 kap. 45 § ABL har också revisorn en uppgiftsskyldighet i för-

hållande till bolagsstämman. Sammanfattningsvis är därför den insyn och kontroll som 

tillkommer ett moderbolag, i egenskap av aktieägare, tämligen omfattande. 

   Frågan är hur moderbolagets insyn och kontroll, i detta fall, medför en lägre kredi-

trisk. Avgörande för Högsta förvaltningsdomstolens slutsats var sannolikt att Diligentia 

endast hade skulder till sitt moderbolag. Moderbolagets kontroll medförde nämligen att 

Diligentia inte kunde uppta ytterligare lån och äventyra moderbolagets möjligheter till 

återbetalning. Ställningen som ägare ger vidare moderbolaget befogenhet att välja vilka 

                                                 
222 I anvisningsrätten finns dock ytterligare begränsningar som inte framgår direkt av lagtexten. 

Anvisningarna ska inte heller följas om de strider mot bolagets intresse eller funktionsfördelnings-

reglerna. Med bolagets intresse avses den samlade aktieägargruppens intresse, och funktionsfördelnings-

reglerna överträds om anvisningarna blir så ingripande att de i realiteten fråntar styrelsen eller verk-

ställande direktören deras funktioner som bolagsorgan. Se Keisu & Stattin, Bolagsorgan och bolags-

styrning, s. 63 f. 
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personer som ska ansvara för ekonomiskt betydelsefulla funktioner i dotterbolaget. 

Kontrollställningen innebär även att moderbolaget indirekt kan styra dotterbolaget bort 

från riskfylld verksamhet, och på så sätt sänka den allmänna risknivån.223 Moder-

bolagets insyn i dotterbolagets verksamhet ger tillgång till väsentlig information be-

träffande faktorer som påverkar kreditrisken, exempelvis finansiell ställning, framtids-

utsikter och vinstpotential.224 

5.4 Diligentiamålet och korrigeringsregeln 

5.4.1 Skatteverkets yttrande 

Till följd av Diligentiamålets avgörande utkom Skatteverket med ett yttrande.225 I ytt-

randet anser verket att utgången grundar sig på en jämförbarhetsanalys, och drar föl-

jande slutsatser från avgörandet. Inledningsvis konstaterar verket att långivarens kredit-

risk är en av flera faktorer som påverkar vad som är marknadsmässig ränta. Ett moder-

bolags kontroll över ett dotterbolag medför en lägre kreditrisk för moderbolaget jämfört 

med en extern långivare, när omständigheterna i övrigt är desamma. Ett lån utan säker-

het från ett moderbolag till ett dotterbolag är följaktligen inte jämförbart med ett lån 

utan säkerhet från en extern långivare till nämnda dotterbolag. Skatteverket menar så-

ledes att det finns brister i jämförbarheten, och att moderbolagets lägre kreditrisk måste 

beaktas när marknadsmässig ränta ska bestämmas. 

   Jämförbarhetsanalysen är, enligt Skatteverket, densamma när ett lån lämnas från ett 

svenskt moderbolag till ett svenskt dotterbolag som då lånet lämnas från ett utländskt 

moderbolag till ett dotterbolag i Sverige. Även om det inte anges bör motsvarande gälla 

vid lån från ett svenskt moderbolag till ett utländskt dotterbolag. Sammanfattningsvis 

anser verket att det synsätt som kommer till uttryck i Diligentiamålet är tillämpligt även 

vid tillämpning av korrigeringsregeln och att ett sådant synsätt är förenligt med arm-

längdsprincipen. 

5.4.2 Kammarrättspraxis 

Med anledning av Skatteverkets inställning har Kammarrätten i Stockholm, vid sju till-

fällen, prövat frågan om armlängdsmässig ränta vid lån från ett utländskt moderbolag 

                                                 
223 Jfr Burmeister m.fl., SvSkT 2011 s. 729. 
224 Moran & Persson Österman, SN 2010 s. 719. 
225 Skatteverkets yttrande 2010-09-28, Diligentiamålet och korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL. 
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till ett svenskt dotterbolag.226  Förvaltningsrätten har genomgående gått på verkets linje, 

medan utgången, i samtliga fall, har ändrats i kammarrätten. Fem avgöranden har över-

klagats till Högsta förvaltningsdomstolen, som dock har beslutat att inte meddela pröv-

ningstillstånd.227 

   Skatteverkets argumentation utgår från Diligentiamålet och den insyn och kontroll 

som tillkommer ett moderbolag. Ett moderbolags insyn och kontroll är, enligt verket, 

mer långtgående än vad externa långivare kan avtala sig till och medför en betydligt 

lägre kreditrisk. Trots att de interna lånen har lämnats utan säkerhet betraktas de, av 

Skatteverket, som om fullgod säkerhet hade erhållits. Att det, i samtliga fall, finns ex-

terna långivare med bättre rätt påverkar inte heller bedömningen eftersom denna ska 

göras utifrån ett going concern-perspektiv. Enligt min uppfattning innebär ett sådant 

perspektiv att Skatteverket bortser från insolvensrisken och risken för att inte få betal-

ning vid en eventuell konkurs, varför lånets prioritet eller efterställdhet blir utan bety-

delse. 

   Från bolagens sida framhålls, i samtliga fall, framförallt att det finns konkurrerande 

externa lån, och att den insyn och kontroll som tillkommer ett moderbolag därför i 

princip saknar betydelse. De externa långivarna erhåller även motsvarande insyn och 

kontroll genom bruket av kovenanter. Man hävdar vidare att Diligentiamålet saknar 

relevans vid tillämpning av korrigeringsregeln med anledning av dennes företräde vid 

internationella förhållanden. 

   Avgörande för utgången i kammarrätten var att Skatteverket inte, i något fall, har 

lyckats visa hur den insyn och kontroll som tillkommer ett moderbolag påverkar kredit-

risken, vad som utgör marknadsmässig ränta och hur den avtalade räntans nivå avviker 

härifrån. Verket har följaktligen inte fullgjort sin bevisbörda. Kammarrätten nämner vi-

dare, i några av fallen, att Diligentiamålet avsåg förhållanden som avviker från de om-

ständigheter som prövas i aktuella mål. Diligentias moderbolag hade, i avsaknad av ex-

tern belåning, omfattande kontroll över sitt dotterbolag och kunde styra över ytterligare 

belåning och pantsättning. 

   Enligt min uppfattning förnekas inte att Diligentiamålet har ett visst värde även vid 

tillämpning av korrigeringsregeln. Genom att uttala att omständigheterna i Diligentia-

                                                 
226 Kammarrättens i Stockholm domar i mål nr 6953-6957-11 (Arlanda Express), mål nr 4252-11 och 

4253-11 (Attendo), mål nr 3684-3686-11 (Nybrojarl), mål nr 7063-7066-11 (NIAM), mål nr 2457-2459-

11 (Bufab Holding), mål nr 2460-2463-11 (FinnvedenBulten) samt mål nr 9053-12, 9054-12 och 9055-12 

(CB Diagnostics). 
227 HFD:s beslut i mål nr 736-13 och 737-13, mål nr 3970-3972-13, mål nr 4109-4111-13, mål nr 4112-

4115-13 samt mål nr 2996-2998-13. 
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målet avviker från de som prövas av kammarrätten erkänner man, enligt min mening, 

indirekt att målet, som förvisso har en begränsad räckvidd, och de principiella uttalan-

den som görs är vägledande vid tillämpning av korrigeringsregeln. En sådan tolkning 

stöds vidare av två andra avgöranden där räntans nivå har prövats vid lån från ett 

svenskt moderbolag till ett utländskt dotterbolag. 

   Kammarrätten i Sundsvall framhöll, med hänvisning till Diligentiamålet, att kredit-

risken är lägre när låneavtal har ingåtts mellan moder- och dotterbolag än om ett sådant 

ingås mellan oberoende parter.228 Huruvida extern finansiering fanns framgår inte. I ett 

annat avgörande, från Kammarrätten i Göteborg, där konkurrerande lån med bättre rätt 

saknades, lät sig domstolen också vägledas av Diligentiamålet.229 Man ansåg följakt-

ligen att moderbolagets insyn och kontroll medförde en lägre kreditrisk och en lägre 

räntenivå. Intressant och en smula anmärkningsvärt, i detta sammanhang, är vidare hur 

Skatteverket, till stöd för att högre ränta borde ha uttagits, framhåller att det saknas 

säkerhet för lämnade lån. I andra fall har dock den insyn och kontroll som tillkommer 

ett moderbolag jämställts med säkerhet, vilket indikerar en viss inkonsekvens i verkets 

bedömningar. De behandlande kammarrättsavgörandena får däremot anses vara väl för-

enliga med varandra. 

5.4.3 Prövningstillstånd nekat 

För att ett överklagat kammarrättsavgörande ska prövas av Högsta förvaltnings-

domstolen krävs, enligt 35 § FPL, prövningstillstånd. När prövningstillstånd kan ges 

framgår av 36 § FPL och blir framförallt aktuellt om prejudikatskäl föreligger. Det inne-

bär att prövningstillstånd meddelas om det är av vikt för rättstillämpningen att över-

klagandet prövas. Högsta förvaltningsdomstolen har intagit en tämligen restriktiv håll-

ning när det gäller att lämna prövningstillstånd.230 Enligt uppgift inkommer ungefär 

8000 ansökningar per år och prövningstillstånd medges i cirka två procent av fallen.231 

För skattemål förefaller andelen beviljade prövningstillstånd dock vara något högre.232 

Frågan är vilken betydelse det har att prövningstillstånd har nekats i de fall som har be-

skrivits ovan. 

                                                 
228 Kammarrättens i Sundsvall dom i mål nr 1523-1527-11 (Green Bay). 
229 Kammarrättens i Göteborg dom i mål nr 4412-4414-12 (Gustavsson Invest). 
230 Baekkevold, SN 2002 s. 474. 
231 www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Om-Hogsta-forvaltningsdomstolen. 
232 Jfr Baekkevold, SN 2002 s. 478. 
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   Högsta förvaltningsdomstolens huvuduppgift är, alltsedan 1971 års förvaltningsrätts-

reform, att skapa prejudikat till ledning för rättstillämpande myndigheter och 

förvaltningsdomstolar.233 Prejudikaten bidrar till en mer enhetlig och likformig rätts-

tillämpning samt, i förlängningen, en ökad förutsebarhet.234 I propositionen framhöll 

departementschefen att det kan finnas skäl att meddela prövningstillstånd när praxis inte 

är entydig eller då det finns anledning att ändra stadgad praxis.235 Lägre instansers av-

göranden är således styrande. Behovet av prejudikat uppskattas nämligen med hänsyn 

till befintlig praxis och det antal mål av liknande slag som finns eller kan förväntas till 

underinstanserna.236 Finns det flera olika avgörande, där den aktuella frågan har prövats, 

i kammarrätterna anses normalt ett stort prejudikatbehov finnas. Behovet styrs också till 

viss del av huruvida målet har blivit rätt- eller felbedömt i kammarrätten. 

   Såsom även andra har anfört hade det varit önskvärt att frågan hade prövats och rätts-

läget hade klargjorts i högsta instans.237 Med tanke på de diskussioner som har förts i 

tidskrifter och doktrin, Skatteverkets inställning och de processer denna har föranlett 

framstår rättsläget onekligen som oklart. Man kan fråga sig hur mycket som kan utläsas 

ur ett beslut att neka prövningstillstånd och spekulera i vilken betydelse det har. Högsta 

förvaltningsdomstolen fann uppenbarligen inte att något prejudikatbehov förelåg. Hur 

man kom fram till denna slutsats motiveras emellertid inte. En tänkbar förklaring är den 

förhållandevis enhetliga och eventuellt korrekta rättstillämpning som kammarrätterna 

faktiskt uppvisar. Kammarrätternas enhetliga praxis skulle således visa att rättsläget inte 

är så oklart som har antytts. Även om denna förklaring framstår som möjlig kan några 

säkra slutsatser inte dras. Enligt vad som visats ovan avfärdas emellertid inte de prin-

cipiella uttalanden som görs i Diligentiamålet av kammarrätterna. Domstolarna anser 

dock att avgörandet har en begränsad räckvidd och som inte har kunnat tillämpas under 

de förhållanden som varit för handen vid aktuella prövningar. Att prövningstillstånd har 

nekats i de aktuella fallen behöver därför inte, per automatik, innebära att Diligentia-

målet saknar betydelse vid tillämpning av korrigeringsregeln. Det innebär inte heller att 

Skatteverket har övergett sin ståndpunkt.238 

                                                 
233 SOU 1992:138 s. 23 f. 
234 SOU 1992:138 s. 45 f. 
235 Prop. 1971:30 s. 78 f. 
236 Baekkevold, SN 2002 s. 474. 
237 Se t.ex. Gavelin & Wiséen, SN 2013 s. 121. 
238 Jfr SKV Handledning för beskattning av inkomst 2014, s. 626 f. 
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5.4.4 Utvärdering av argument och slutsatser 

Hypotesen är att moderbolagets insyn och kontroll påverkar kreditrisken, vilken ska 

beaktas i funktionsanalysen, och föranleder justeringar vid tillämpning av armlängds-

principen. Till stöd för uppfattningen att Diligentiamålet saknar betydelse vid tillämp-

ning av korrigeringsregeln har framförallt två skäl anförts. Det första avser korrigerings-

regelns företräde och det andra grundar sig på armlängdsprincipens konstruktion. 

   En tillämpning av armlängdsprincipen utgår som sagt från separatmetoden. Metoden 

innebär att man ska bortse från koncernförhållandet vid bedömningen av huruvida en 

transaktion har prissatts i enlighet med armlängdsprincipen. Den innebär vidare att före-

liggande skillnader hänförliga till intressegemenskapen inte i sig ska påverka arm-

längdspriset.239  Enligt bland andra Wiséen medför detta att någon hänsyn inte får tas till 

ägargemenskap vid prissättningen.240 Såsom har framhållits tidigare är det emellertid 

inte rimligt att tolka separatmetoden på detta vis, utan en tillämpning av armlängds-

principen förutsätter i vissa fall att koncerntillhörighet beaktas (se 4.2). En extern lån-

givare tar med största sannolikhet hänsyn till koncernförhållandet när denne bedömer 

kreditrisken.241 Föreliggande skillnader är inte heller hänförliga till koncerngemen-

skapen i sig. De är enbart en följd av den insyn och kontroll som ägarskapet innebär. 

Det är följaktligen inte ägarskapet som sådant, utan moderbolagets insyn och kontroll 

som medför en minskad kreditrisk. Enligt min mening torde en tillämpning av arm-

längdsprincipen, med hänsyn till the as-structured principle, tvärtom förutsätta att ägar-

gemenskap beaktas. Visst stöd för denna uppfattning finns i OECD:s rapport om under-

kapitalisering.242 I p. 76 framhålls, beträffande långivning, att ett moderbolag kan ha 

bättre insikt om dotterbolagets vinstpotential än en utomstående betraktare, en extern 

finansiär, har.243 Det är således möjligt att ett fiktivt fristående företag, med samma grad 

av information som moderbolaget, skulle ingå ett låneavtal som en extern, normalt in-

formerad, bank inte hade varit beredd att göra. Detsamma bör följaktligen gälla be-

träffande de villkor som avtalas.  Sammanfattningsvis uppställer armlängdsprincipen, 

enligt min uppfattning, inga hinder för Diligentiamålets tillämpning vid en inkomst-

justering enligt korrigeringsregeln. 

                                                 
239 Se t.ex. OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 7.19. 
240 Wiséen, SN 2011 s. 665. 
241 Jfr Moran, SN 2010 s. 525 ff. 
242 Committee on Fiscal Affairs’ Report on Thin Capitalisation. 
243 Jfr Wittendorff, Transfer Pricing and the Arm’s Length Principle in International Tax Law, s. 335 f. 
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   Med hänvisning till korrigeringsregelns företräde vid internationella förhållanden, 

såsom har uttalats i RÅ 2004 ref. 13 respektive RÅ 2006 ref. 37, har de överväganden 

som gjordes i Diligentiamålet avfärdats som ovidkommande vid tillämpning av 

korrigeringsregeln.244 Det har emellertid konstaterats tidigare i denna uppsats att är täm-

ligen oklart hur nämnda uttalanden ska tolkas och vilken räckvidd de har (se 3.5). Det är 

vidare tveksamt om Högsta förvaltningsdomstolens uttalanden kan ges en sådan inne-

börd att även allmänna skatterättsliga principer förlorar värde vid tillämpning av 

korrigeringsregeln. Det uppstår ingen regelvalsfråga eftersom någon regelkonkurrens 

inte föreligger. Att betrakta principiella uttalanden av detta slag som en ”regel”, vilken 

korrigeringsregeln ska ges företräde framför, framstår vidare som egendomligt. Det 

saknas skäl att inte låta de överväganden som aktualiseras i Diligentiamålet få genom-

slag även vid den jämförbarhetsanalys som görs vid tillämpning av armlängdsprincipen. 

Enligt min mening kan det hävdas att den minskade risk ett moderbolags insyn och kon-

troll i vissa fall medför, redan innan Diligentiamålets avgörande bör ha beaktats inom 

ramen för funktionsanalysen. 

   Flertalet författare framhåller att Diligentiamålet har en begränsad räckvidd och ett 

smalt tillämpningsområde.245 Det har konstaterats tidigare i detta kapitel (5.3.3) att av-

görandet präglades av särskilda omständigheter. Att så är fallet motsäger emellertid inte 

att det likväl kan vara vägledande under vissa förhållanden. En förutsättning härför bör 

sannolikt vara att det saknas externa långivare med bättre rätt i dotterbolaget. Det har 

ansetts att en tillämpning förutsätter att de jämförda transaktionerna är i det närmaste 

identiska i alla avseenden förutom ett – huruvida lånet är internt eller externt.246 Stöd för 

en sådan tolkning finns i Högsta förvaltningsdomstolens formulering ”vid lika villkor i 

övrigt”.  Det är ovanligt att externa långivare lämnar större lån utan att säkerställa mot-

svarande insyn och kontroll, varför det antal fall där Diligentiamålet kan vara väg-

ledande troligtvis är litet. 

5.5 Avslutande kommentarer 

Enligt min mening finns det goda skäl att låta de överväganden som görs i Diligentia-

målet vara vägledande vid tillämpning av korrigeringsregeln. Detta synsätt är inte bara 

                                                 
244 Se Wiséen, SN 2011 s. 662 och bolagens argumentation i de ovan behandlade kammarrätts-

avgörandena (5.4.2). 
245 Se bl.a. Moran & Persson Östernamn, SN 2010 s. 721. 
246 Moran & Persson Österman, SN 2010 s. 720. 
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förenligt med armlängdsprincipen, utan en tillämpning av nämnda princip torde närmast 

förutsätta ett sådant tillvägagångssätt. Avgörandet har dock en begränsad räckvidd, och 

förutsätter sannolikt att dotterbolaget saknar externa lån för att moderbolagets insyn och 

kontroll ska ha någon påverkan på kreditrisken. Det är således tveksamt om domen har 

medfört någon verklig förändring av rättsläget eftersom de nämnda faktorerna bör ha 

kunnat beaktas inom ramen för jämförbarhetsanalysen även tidigare, och avgörandet 

kan snarare betraktas som en påminnelse härom. 

    Vid funktionsanalysen kan moderbolagets ägande komma att påverka risken och för-

anleda justeringar för att uppnå jämförbarhet med en extern transaktion. I flertalet fall 

fordras emellertid inga justeringar eftersom externa långivare kan åstadkomma en mot-

svarande riskreducering genom bruket av kovenanter. Frågan är hur moderbolagets in-

syn och kontroll kan kvantifieras i de fall justeringar är nödvändiga. Detta förefaller 

vara knäckfrågan som Skatteverket inte, i något av de behandlade kammarrätts-

avgörandena, kunnat besvara. Den minskade risken måste värderas. Att betrakta lånet 

som om det hade lämnats med säkerhet är inte vara rätt väg att gå. Ägandet medför 

nämligen ingen förmånsrätt likt en formellt ställd säkerhet. Enligt min uppfattning vid-

tas i sådant fall transaktionella justeringar. Man frångår the as-structured principle, vil-

ket endast kan göras i undantagsfall. Förutsättningar för en sådan justering föreligger 

sannolikt inte. Att bortse från konkurrerande lån, genom att utgå från ett going concern-

perspektiv, är vidare fel, eftersom insolvensrisken med en konkurs som följd och lånets 

efterställdhet är faktorer som måste beaktas vid en kreditvärdering. 
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6 Armlängdsmässig ränta 

6.1 Fastställande av armlängdsmässig ränta i allmänhet  

Framställningen i förevarande kapitel bygger i allt väsentligt på de slutsatser som har 

kunnat dras tidigare i uppsatsen. Syftet är att presentera en metod för fastställande av 

armlängdsmässig ränta och undvikande av en eventuell inkomstkorrigering. Till skill-

nad mot vad som har sagts angående jämförbarhetsanalysen tidigare (se 4.4), vilken be-

skriver den process som sker när en intern transaktion har ägt rum, är de åtgärder som 

behandlas här sådana som bör vidtas innan ett internt låneavtal ingås. Metoden utgår 

dock, i viss mån, från de sista fyra stegen i nämnda jämförbarhetsanalys. Vad som utgör 

marknadsmässig ränta styrs naturligtvis av omständigheterna i det enskilda fallet, men 

vad som sägs i det följande bör likväl kunna tjäna som en generell utgångspunkt.  

   I detta avsnitt beskrivs allmänna överväganden som aktualiseras i samtliga fall av 

koncernintern långivning och i det följande (6.2) särskilda spörsmål som, med anled-

ning av Diligentiamålet, uppkommer vid lån från moder- till dotterbolag. Även om det 

har nämnts tidigare förtjänar det dock att upprepas att vad som sägs i detta kapitel 

endast tar sikte på ett av korrigeringsregelns rekvisit. Det är således inte tillräckligt att 

räntan avviker från vad som är marknadsmässigt, eftersom en sådan avvikelse kan vara 

affärsmässigt motiverad eller kan kompenseras genom andra transaktioner, för att ett 

företags resultat ska kunna korrigeras. 

   Valet av internprissättningsmetod ska, med beaktande av respektive metods styrkor 

och svagheter, resultera i att den mest lämpliga väljs.247 Såsom nämnts tidigare har CUP 

företräde när denna kan tillämpas med lika hög grad av tillförlitlighet som någon av 

övriga metoder (se 4.5.2). Det har också framhållits tidigare att en tillämpning av CUP 

ställer höga krav på jämförbarhet, men att den ger det bästa resultatet då den kan tilläm-

pas. I riktlinjerna anges vidare att det kan vara lämpligt att använda flera intern-

prissättningsmetoder i kombination och att även andra metoder än de däri angivna får 

användas.248 Det brukar framhållas att det beträffande finansiella tjänster, såsom lån-

givning, normalt sett råder tillräcklig grad av jämförbarhet för att CUP ska kunna be-

traktas som den mest lämpliga metoden.249 Enligt min mening finns det emellertid skäl 

                                                 
247 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 2.2 
248 OECD:s riktlinjer för internprissättning, p. 2.9 och 2.11. 
249 Se t.ex. Monsenego, Introduction to transfer pricing, s. 87. 



66 

 

att, vid prissättning av lån, använda en kombination av CUP och CPM. Vad som be-

handlas i förevarande kapitel kan närmast beskrivas som en sådan kombinationsmetod. 

   I praxis har godtagits att statistiskt material används för att fastställa ett armlängds-

pris.250 I ett kammarrättsavgörande har därför bankers utlåningsränta till icke finansiella 

företag ansetts som en lämplig jämförelse.251 Ett sådant tillvägagångssätt motsvarar en 

ren tillämpning av CUP. Enligt min mening är det dock tveksamt om en sådan 

schablonmässig genomsnittsränta, utan vidare, kan godtas. Vid prissättning av lån är 

låntagarens kreditvärdighet av stor betydelse, varför en något mer nyanserad prövning 

torde krävas.252 

   Internprissättning är ingen exakt vetenskap, och tillämpningen av en internpris-

sättningsmetod resulterar ofta i ett armlängdsmässigt intervall av räntor.253 I regel 

accepteras därför en räntesats någonstans inom detta intervall. Bedömningen av mark-

nadsmässig ränta bör vidare utgå från information som fanns tillgänglig när den aktuella 

transaktionen ingicks. Av vad som har nämnts i tidigare kapitel framgår att räntan består 

av två huvudsakliga delar – en underliggande riskfri ränta och en kreditmarginal. Ut-

gångspunkten är den underliggande basräntan och denna styrs av marknadsräntan för 

lån med liknande löptid. Till basräntan läggs en kreditmarginal, vilken utgörs av lån-

givarens ersättning och en riskpremie, som till största delen bestäms av låntagarens 

kreditvärdighet och föreliggande kreditrisk.254 Prissättningsprocessen uppvisar följakt-

ligen vissa likheter med CPM.  

   Generellt sett kan armlängdsmässig ränta således bestämmas enligt följande metod.255 

Inledningsvis bestäms basräntan utifrån rådande marknadsräntor. Därefter bedöms lån-

tagarens kreditvärdighet och en kreditvärdering utförs. I nästa steg analyseras jämför-

bara lån på marknaden, med beaktande av de omständigheter som i allmänhet påverkar 

räntan. Slutligen justeras för eventuella faktorer som kan tänkas inverka på jämförbar-

heten. 

   Fastställande av basränta. Basräntan avser att täcka långivarens finansierings-

kostnader och bestäms normalt utifrån, den av STIBOR fastställda, referensräntan eller 

någon annan lämplig interbankbasränta.256 Härvid påminner metoden således om CPM 

                                                 
250 RÅ 1991 ref. 107, se vidare SKV Handledning för beskattning av inkomst 2014, s. 557. 
251 Kammarrättens i Jönköpings dom i mål nr 2938-2943-05 (Graphic Packaging). 
252 Jfr Moran, SvSkT 2008 s. 365 ff. 
253 OECD:s riktlinjer för internprissättning p. 3.55. 
254 SKV Handledning för beskattning av inkomst 2014, s. 621 f. 
255 Moran, SN 2010 s. 526 not 3. 
256 Ståhl & Hope, SvSkT 2012 s. 372. 
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och detta steg kan sannolikt förbigås i vissa fall, varvid processen istället skulle närma 

sig en renodlad CUP. 

   Kreditvärdering. En kreditvärdering kan erhållas från särskilda kreditvärderings-

institut. Värderingsanalysen ser bland annat till låntagarens kassaflöde, soliditet, till-

gångsmassa och eventuella risker hänförliga till företagets geografiska placering.257 

Analysen resulterar i en rating, varigenom låntagarens kreditvärdighet kan utläsas. 

   Analys av jämförbara marknadsräntor. När en kreditvärdering har erhållits ska en 

sökning av jämförbara lån, med motsvarande löp- eller bindningstid, på marknaden gö-

ras. Sökandet bör inriktas mot jämförbara företag med liknande rating och ta faktorer 

som tidpunkten för avtalets ingående, huruvida lånet löper med fast eller rörlig ränta och 

de fem jämförbarhetsfaktorer som listas i OECD:s riktlinjer för internprissättning i be-

aktande. Härvid kan databaser, såsom Bloombergs, Reuters och liknande, med fördel 

användas.258 

   Justeringar för jämförbarhet. Vid prissättning av lån är kreditrisken av störst vikt, 

varför fokus, vid fastställandet av ett armlängdspris, bör ligga på funktionsanalysen och 

i synnerhet långivarnas risktagande i de situationer som jämförs. Sådana skillnader bör 

kvantifieras och elimineras genom lämpliga justeringar. Exempel på faktorer som kan 

föranleda justeringar är lånets subordinering, den valuta det har lämnats i, förekomsten 

av säkerhet och eventuella garantier. Nämnda faktorers påverkan har beskrivits tidigare 

(se 2.3.1). Vidare innebär förekomsten av kovenanter, den insyn och kontroll de medför 

för långivaren, i regel en reducering av kreditrisken som bör beaktas. 

   Intervall av marknadsmässiga räntor. Slutprodukten, efter att de ovan beskrivna ste-

gen har genomgåtts, blir ett intervall av räntor som återspeglar den ränta som två fri-

stående parter skulle ha avtalat. Eftersom en räntesats inom ett sådant intervall i regel 

accepteras möjliggörs viss skatteplanering, varvid de skattemässiga effekterna kan opti-

meras. De närstående företagen kan nämligen välja den, för koncernen, mest fördel-

aktiga räntan inom det godtagbara intervallet. 

6.2 Särskilt om lån från moderbolag till dotterbolag 

Av framställningen i föregående kapitel framgår att Diligentiamålets avgörande inte har 

medfört någon egentlig förändring av rättsläget. De överväganden som aktualiseras i 

                                                 
257 Emanuelsson & Bernath, SvSkT 2010 s. 776. 
258 Jfr Moran, SvSkT 2008 s. 369 not 18. 
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målet bör ha varit gällande redan tidigare. En sådan slutsats motsägs inte heller av 

Högsta förvaltningsdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd. Den huvud-

sakliga frågan, vars svar fortfarande framstår som oklart, är istället hur den insyn och 

kontroll som ett moderbolags ägande innebär kan kvantifieras. Frågan är med andra ord 

hur den riskreducering ägandet medför kan värdesättas, och vilka justeringar som bör 

vidtas för att tillräcklig grad av jämförbarhet ska uppnås. 

   Det är svårt att dra några generella slutsatser i detta avseende och avgörande är 

istället, som alltid, omständigheterna i det enskilda fallet. Graden av insyn och kontroll 

bör beaktas, samt hur mycket denna skiljer sig från en fristående jämförelsetransaktion. 

Lämpligtvis bör en transaktion där långivaren, genom bruket av kovenanter, har erhållit 

samma grad av insyn och kontroll användas i första hand. Såsom har framgått tidigare 

är det ovanligt att externa finansiärer lånar ut större belopp utan säkerställa motsvarande 

insyn och kontroll, varför en transaktion av sådant slag bör gå att finna. Härvid undviks 

de problem som annars kan uppstå med att kvantifiera den minskade kreditrisk ägar-

skapet medför. 

   Det står klart att Diligentiamålet har en begränsad räckvidd och att den insyn och kon-

troll ett moderbolags ägande medför endast i undantagsfall har en verklig påverkan på 

kreditrisken. Även Skatteverket medger att en bedömning av kreditrisken måste göras i 

varje enskilt fall för att nå fram till vad som utgör marknadsmässig ränta.259 Man kan 

dock fråga sig vad som, enligt verkets uppfattning, kan föranleda en annan bedömning. 

Av de processer som har förts, där man har jämställt moderbolagets insyn och kontroll 

med säkerhet, får man nämligen intrycket att kreditrisken är lägre i varje fall. Att det 

finns konkurrerande lån med bättre rätt medför uppenbarligen ingen annorlunda bedöm-

ning. Det bör emellertid, trots Skatteverkets inställning, mot bakgrund av vad som fram-

kommit tidigare, stå tämligen klart att moderbolagets insyn och kontroll saknar bety-

delse när sådana lån finns.260 Det är endast i avsaknad av konkurrerande lån som be-

hovet av en formellt ställd säkerhet kan ersättas. 

6.3 Avslutande kommentarer 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att utreda hur armlängdsmässig ränta fastställs enligt 

gällande rätt. I ett försök att uppnå syftet har en metod för detta ändamål presenterats i 

                                                 
259 SKV Handledning för beskattning av inkomst 2014, s. 624. 
260 Jfr Ståhl & Hope, SvSkT 2012 s. 374 ff. 
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förevarande kapitel. Metoden baseras i allt väsentligt på de slutsatser som kunnat dras 

tidigare i framställningen, och utgår från den jämförbarhetsanalys som förespråkas i 

OECD:s riktlinjer för internprissättning. I motsats till jämförbarhetsanalysen är de åt-

gärder som har behandlats i detta kapitel emellertid sådana som bör vidtas innan ett 

låneavtal ingås. Metoden kan närmast beskrivas som en kombination av CUP och CPM. 

   I kapitlets inledande avsnitt presenteras en metod med allmänna överväganden som 

bör vara vägledande i samtliga fall av koncernintern långivning. Av vad som sagts tidi-

gare följer att räntan kan delas upp i en riskfri basränta och en kreditmarginal. Pris-

sättningsprocessen inleds med att basräntan bestäms utifrån rådande marknadsräntor. 

Kreditmarginalen styrs framförallt av föreliggande kreditrisk och därmed låntagarens 

kreditvärdighet. I prissättningsprocessens följande steg utreds således låntagarens 

kreditvärdighet. Därefter analyseras jämförbara lån på marknaden, och härvid bör 

sökandet inriktas mot jämförbara företag med motsvarande kreditvärdighet. Slutligen 

kan det finnas anledning att med beaktande av de jämförbarhetsfaktorer som har be-

skrivits tidigare justera erhållna räntor. Processen resulterar ofta i ett intervall av 

marknadsmässiga räntor. 

   Beträffande lån från moderbolag till dotterbolag aktualiseras vissa särskilda över-

väganden. Av vad som har sagts tidigare följer nämligen att moderbolagets ställning 

som ägare, mot bakgrund av den insyn och kontroll ägarskapet medför, kan leda till en 

minskad kreditrisk. Den huvudsakliga frågan, som inte kan ges något allmängiltigt svar, 

är hur denna riskreducering kan kvantifieras. En skillnad i risktagande får nämligen 

betydelse vid analysen av jämförbara lån, och kan föranleda justeringar för att erforder-

lig jämförbarhet ska uppnås. Betydelsen av detta bör emellertid inte överdrivas, utan 

justeringar torde endast vara nödvändiga i undantagsfall. Moderbolagets insyn och kon-

troll saknar betydelse om det finns konkurrerande långivare med bättre rätt i dotter-

bolaget. Det är vidare ovanligt att externa finansiärer lånar ut större belopp utan att 

säkerställa motsvarande insyn och kontroll, varför en jämförbar transaktion bör gå att 

finna.  
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7 Avslutning 

Det övergripande ämnet för denna framställning har varit intern finansiering i multi-

nationella koncerner. Redan i uppsatsens inledning konstaterades att finansiering av ett 

företag kan ske antingen genom kapitaltillskott eller i form av skuldsättning, och att 

valet av finansieringsform styrs av en rad faktorer, däribland de olika alternativens 

skattemässiga effekter. Den skatterättsliga behandlingen är i allmänhet mer förmånlig 

beträffande skuldsättningsalternativet. Vid skuldsättning upptas i regel ett lån. Det före-

tag som är i finansieringsbehov har att välja mellan intern finansiering, varvid ett lån 

upptas hos ett närstående företag, eller extern finansiering, som innebär att lån upptas 

hos en fristående bank. Som huvudregel ska ränta uttas vid långivning. Intern 

finansiering är många gånger fördelaktigare och kredit kan erhållas till lägre pris, enär 

koncerngemenskapen medför att bland annat transaktionskostnaderna kan hållas nere. 

Vid koncernintern långivning aktualiseras emellertid ett antal särskilda problem hänför-

liga till den skatterättsliga behandlingen av ränta. Nämnda problem har varit föremål för 

behandling i förevarande uppsats. 

   Ränta utgör ersättning för kredit och nivån uttrycks vanligtvis i procent. Räntan består 

i två huvudsakliga delar – en underliggande, riskfri basränta och en kreditmarginal. 

Räntesatsens nivå baseras på ett flertal omständigheter, som kan delas in i inre och yttre 

faktorer. De inre faktorerna kan härledas till det särskilda förhållandet mellan långivare 

och låntagare. Exempel härpå är kreditens storlek och låntagarens betalningsförmåga. 

Flertalet, om inte samtliga, inre faktorer kan inordnas under en och samma, nämligen 

kreditrisken. Av störst betydelse för räntans nivå i det enskilda fallet är kreditrisken. 

Nämnda risk grundas på en osäkerhet, hänförlig till den informationsasymmetri som 

råder mellan kreditavtalets parter, för att långivarens fordran inte ska täckas. För att 

bedöma kreditrisken utförs en kreditvärdering. Risken och därmed kan räntans nivå kan 

minskas på olika sätt, exempelvis genom bruket av kovenanter eller genom att fullgod 

säkerhet för lånet ställs. 

   Räntans yttre faktorer avser förhållanden som ligger utanför kreditavtalets parters 

kontrollsfär. De yttre faktorerna kan också beskrivas som konjunkturberoende och styrs 

av inflationstakten och det allmänna ränteläget. Styrande är således den reporänta som 

fastställs av Riksbanken och den referensränta som sammanställs av STIBOR eller nå-

gon annan lämplig interbanksränta. 
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   Uppsatsens huvudsakliga syfte har varit att utreda hur armlängdsmässig ränta fast-

ställs enligt gällande rätt. Ett delsyfte härvid har varit att klarlägga gällande rättsläge, 

som med anledning av Diligentiamålets avgörande har framstått som oklart. Frågan har 

varit om de överväganden som aktualiseras i avgörandet har någon betydelse för intern-

prisrättsliga frågor. 

   Som del i arbetet har den allmänna avdragsrätt som tillkommer näringsidkare enligt 

16 kap. 1 § IL behandlats. Det har kunnat konstateras att avdragsrätten för ränteutgifter 

är tämligen långtgående. Av framställningen följer emellertid att rätten är inskränkt, 

åtminstone vid koncernintern långivning, i så måtto att avdrag endast medges med be-

lopp motsvarande marknadsmässig ränta. Trots nämnda inskränkning kvarstår dock en 

omfattande rätt till avdrag för ränteutgifter, som till sin karaktär alltid är avdragsgilla, 

oavsett samband med näringsverksamhetens inkomster. Den omfattande avdragsrätten 

har möjliggjort viss skatteplanering, varigenom vinster upparbetade i Sverige förs ut till 

lägre beskattning hos ett annat koncernföretag utomlands, varför särskilda begränsning-

ar i avdragsrätten numera gäller. 

   I 24 kap. IL har särskilda ränteavdragsbegränsningar införts. Huvudregeln träffar alla 

räntebetalningar mellan företag i intressegemenskap och medför att ränteutgifter av-

seende en skuld till ett sådant företag inte får dras av. Avdrag kan således nekas även 

om räntans nivå i sig är skälig. Från huvudregeln finns emellertid undantag, varav av 

två är av särskilt intresse – tioprocentsregeln respektive ventilen. Tioprocentsregeln är 

förhållandevis rättfram och enkel att tillämpa. Enligt regeln får ränteutgifter dras av om 

den som faktiskt har rätt till inkomsten skulle ha beskattats med minst tio procent, om 

ränteinkomstens mottagare endast skulle ha haft denna inkomst. En tillämpning av re-

geln fordrar således att hypotetiskt test utförs, där man utgår från att räntebetalningens 

mottagare endast har denna inkomst och ser till om den i så fall verkligen skulle ha be-

skattats med minst tio procent. 

   Ventilen är mer komplicerad att tillämpa. Den medger avdrag om det skuldförhållande 

som ligger till grund för ränteutgiften är huvudsakligen affärsmässigt motiverat. Högsta 

förvaltningsdomstolen har angett att ventilen ska tillämpas restriktivt och att man bör 

skilja mellan affärsmässiga och organisatoriska skäl. Nämna uttalanden avser förvisso 

den äldre ventilen, men det finns, enligt min mening, inget som indikerar att de skulle 

ha blivit obsoleta. Domstolen har närmast uttalat en presumtion för affärsmässighet vid 

intern finansiering, eftersom sådan kan ske till lägre kostnad än extern. Mot bakgrund 
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av detta är det tveksamt om begränsningarna får någon verklig betydelse. I denna del får 

rättsläget, i avsaknad av klargörande i rättspraxis, betraktas som oklart. 

   Transaktioner mellan företag i multinationella koncerner ska ske på armlängdsmässiga 

villkor. Det innebär att villkoren ska motsvara vad som sinsemellan oberoende nä-

ringsidkare skulle ha avtalat i en jämförbar situation. I annat fall medger korrigerings-

regeln i 14 kap. 19 § IL att det svenska företagets resultat justeras, såvida detta har blivit 

lägre till följd av de avvikande villkoren. Som nämnts har uppsatsens huvudsakliga 

syfte varit att utreda hur armlängdsmässig ränta fastställs, varför fokus och en be-

tydande del av uppsatsens utrymme har tillägnats rekvisitet avvikande villkor. I detta 

avseende ges endast begränsad ledning i svensk rätt och sådan har istället fått sökas i 

OECD:s riktlinjer för internprissättning. 

   Armlängdsprincipen återfinns i art. 9.1 OECD:s modellavtal. Enligt riktlinjerna för 

internprissättning utgår en tillämpning av denna princip från separatmetoden och the as-

structured principle. Det innebär att de närstående företagen ska behandlas som om de 

vore fristående, och att en armlängdsprövning ska utgå från den interna transaktionen så 

som den har betecknats och konstruerats av parterna. I denna framställning har emeller-

tid visats att det inte alltid är lämpligt med en sådan strikt syn på separatmetoden. För 

att en fristående transaktion ska vara jämförbar fordras nämligen att denna vidtas under 

motsvarande förhållanden som den interna. Det innebär att koncerntillhörighet måste 

beaktas i vissa fall. 

    Processen, för att nå fram till ett armlängdspris, benämns jämförbarhetsanalys. I upp-

satsen har en typisk sådan analys beskrivits. Jämförbarhetsanalysen syftar, som namnet 

antyder, till att finna den mest tillförlitliga fristående transaktionen. Transaktioner är 

jämförbara om de ekonomiskt betydelsefulla särdragen överensstämmer, att eventuella 

skillnader inte har någon väsentlig påverkan på de undersökta villkoren eller om lämp-

liga justeringar kan vidtas för att eliminera sådana skillnader. Av betydelse för jämför-

barhet är den överförda varans eller tjänstens särdrag, de inblandade parternas funktion-

er, avtalsvillkoren, ekonomiska omständigheter och parternas affärsstrategier. Beroende 

på typen av transaktion och vilken internprissättningsmetod som användas tillmäts re-

spektive faktor olika vikt. För att klarlägga parternas funktioner utförs en funktions-

analys, varvid bland annat de risker respektive part tar ska beaktas. Av vad som sagts 

tidigare framgår att kreditrisken är av störst betydelse för prissättning av lån. Härav föl-

jer att den viktigaste jämförbarhetsfaktorn utgörs av parternas funktioner. 
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   En lämplig metod för prissättning av lån är marknadsprismetoden. Metoden ställer 

höga krav på jämförbarhet, men ska ges företräde när den kan tillämpas med samma 

grad av tillförlitlighet som någon av övriga metoder. Armlängdsränta fastställs genom 

en jämförelse med lån på den öppna marknaden. Skulle det visa sig att marknadspris-

metoden inte går att tillämpa bör istället kostnadsplusmetoden användas. I detta fall 

fastställs armlängdsmässig ränta med utgångspunkt i de kostnader det långivande före-

taget har haft för att tillhandahålla tjänsten. Med beaktande av vilka funktioner som har 

utförts läggs därefter ett rimligt vinstpåslag till dessa kostnader. Beräkningen resulterar i 

ett armlängdspris. 

   En fråga som, med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens dom i Diligentia-

målet, har fått mycket uppmärksamhet på senare tid rör prissättning av lån från moder-

bolag till dotterbolag. Fallet rörde en rent intern situation där ett svenskt bolag hade 

upptagit lån hos sitt svenska moderbolag. I Högsta förvaltningsdomstolen nekades av-

drag med yrkat belopp under hänvisning till att kreditrisken, mot bakgrund av moder-

bolagets insyn och kontroll, i detta fall var lägre än mellan två fristående företag. God-

tagbar ränta kunde därför inte utan vidare bestämmas till vad som varit marknads-

mässigt om långivaren hade varit extern. Diskussioner har förts kring huruvida mot-

svarande överväganden bör gälla vid tillämpning av korrigeringsregeln. 

   Skatteverket anser att utgången i Diligentiamålet grundar sig på en jämförbarhets-

analys och ser ingen anledning till en annorlunda bedömning vid tillämpning av 

korrigeringsregeln. För att uppnå jämförbarhet måste justeringar vidtas för att eliminera 

den riskskillnad moderbolagets ägande medför. I de processer som har förts har Skatte-

verket ansett att ägarskapet innebär att räntans nivå bör vara densamma som om fullgod 

säkerhet hade ställts för lånen. 

   Mot Skatteverkets ståndpunkt har framförallt två argument anförts. Det första hänför 

sig till korrigeringsregelns företräde vid internationella förhållanden, såsom uttalats i 

rättspraxis. Hur nämnda uttalanden ska tolkas är emellertid oklart, och i denna uppsats 

har inte någon säker slutsats avseende deras räckvidd kunnat dras i annat fall än vid 

verklig regelkonkurrens. Det är vidare tveksamt om de, ens i ett sådant fall, kan tolkas 

som att överväganden av aktuellt slag skulle sakna betydelse. Att betrakta dessa som en 

”regel”, vilken ska stå tillbaka för en annan, framstår som märkligt. Enligt min mening 

uppställer korrigeringsregelns företräde inga hinder mot Diligentiamålets tillämpning.  

   Det andra argumentet avser armlängdsprincipens konstruktion och stöds på separat-

metoden. Av vad som sagts i förvarande framställning framgår dock att armlängds-
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principen inte uppställer några hinder mot att nämnda uttalanden tas i beaktande, utan 

närmast förutsätter att så görs. Den insyn och kontroll som tillkommer ett moderbolag 

bör redan innan ha beaktats inom ramen för funktionsanalysen. Att avgörandet har en 

begränsad räckvidd och, för att kunna tillämpas, förutsätter att det saknas externa lån-

givare, saknar i detta avseende betydelse. Det smala tillämpningsområdet förklaras här-

vid av att moderbolagets insyn och kontroll inte medför någon prioriterad ställning och 

därför är utan betydelse om det finns konkurrerande lån med bättre rätt. Det antal fall då 

ägandet kan medföra en jämförbarhetsjustering är vidare litet, eftersom externa lån-

givare i regel erhåller motsvarande insyn och kontroll genom användandet av ko-

venanter.  

   Sammanfattningsvis är det min uppfattning att de uttalanden som Högsta förvaltnings-

domstolen gör i Diligentiamålet bör ha bäring även vid tillämpning av korrigerings-

regeln i 14 kap. 19 § IL. Att jämställa ägandet med tillhandahållen säkerhet, såsom 

Skatteverket gör, är däremot felaktigt, eftersom the as-structured principle frångås. 

Istället måste den minskade kreditrisken åsättas ett värde som sedermera beaktas i jäm-

förbarhetsanalysen. Frågan hur riskreduceringen ska kvantifieras kan emellertid inte ges 

något allmängiltigt svar, utan får bedömas i det enskilda fallet. 

   Baserat på de slutsatser som har kunnat dras tidigare presenteras en generell metod för 

fastställande av armlängdsmässig ränta i uppsatsens slutskede. Till skillnad mot jämför-

barhetsanalysen, som utgår från att en intern transaktion har ägt rum, beskriver före-

varande metod åtgärder som bör vidtas innan ett låneavtal sluts. Förfarandet bygger 

likväl på, den tidigare behandlade, jämförbarhetsanalysen. Tillvägagångssättet kan be-

skrivas som en kombination av marknadsprismetoden och kostnadsplusmetoden. Något 

förenklat innebär metoden följande. Inledningsvis bestäms basräntan med beaktande av 

gällande marknadsräntor. Därefter bedöms låntagarens kreditvärdighet och en analys av 

jämförbara lån på marknaden genomförs. Slutligen justeras för eventuella skillnader 

som kan antas inverka på jämförbarheten. Processen resulterar i ett intervall av arm-

längdsmässiga räntor. 
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