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Sammanfattning 

Ett uttryck som har uppkommit inom den internationella beskattningsrätten under 
det senaste året är BEPS. Begreppet står för Base Erosion and Profit Shifting, och 
syftar till det projekt som OECD driver åt G20:s vägnar. Projektets syfte är att skapa 
förutsättningar och verktyg för länder att motverka aggressiv skatteplanering som 
eroderar länders skattebaser. Projektets resultat är i skrivande stund inte färdigt, 
men det finns mycket som tyder på att vi kommer att se en förändring inom både 
intern och internationell dubbelbeskattningsavtalsrätt inom de kommande åren. 

Ett av fokusområdena inom projektet är OECD:s modellskatteavtals omdiskuterade 
definition av fast driftställe. En definition som vi i Sverige delvis använder oss av vid 
utformning av definition till fast driftställe i IL 2:29, och där modellskatteavtalets 
kommentarer används vid tolkning av paragrafen. Exakt hur förändringarna kommer 
att införlivas i praktiken är ännu inte fastslaget, men det kan enligt forskare få stora 
konsekvenser för företagens framtida skattskyldighet. Syftet med uppsatsen är att 
undersöka hur svensk lagstiftning och praxis kring definitionen av fast driftställe 
skiljer sig från de uttalade målen med projektet. Uppsatsen fokuserar på de områden 
gällande definitionen som OECD och G20 har tagit upp i sin handlingsplan för 
projektet. Avslutningsvis analyseras de rekvisit till definitionen som kan komma att 
förändras i framtiden och förhoppningsvis ge en fingervisning för intressenter som är 
föremål för internationell beskattning. Uppsatsen kommer fram till att företag kan 
komma att få flera nya fasta driftställen och tvingas betala skatt i nya länder om de 
inte är medvetna om projektets utveckling och utfall.  

Ämnesord: Base Erosion and Profit Shifting, BEPS, Fast driftställe, FD, OECD, 
modellskatteavtal, Artikel 5 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

De senaste åren har företags aggressiva skatteplanering uppdagats i media runtom i 
världen. Stora företag så som Google, Starbucks och svenska IKEA har med hjälp av 
luckor mellan den interna1 internationella skatterätten och skatteavtalsrätten, betalat 
väldigt lite, om ens någon, skatt.2 OECD har på uppdrag av G20 därför startat projektet 
BEPS3. Projektet har som ändamål att förhindra multinationella företag från att 
utnyttja de luckor som finns mellan länders interna skatterättsliga lagstiftningar och 
dubbelbeskattningsavtalen för att betala mindre skatt.4 OECD publicerade därför i 
februari 2013 rapportern Addressing Base Erosion and Profit Shifting, som redogjorde 
för de existerande problemen inom området och hur OECD arbetade med dem. 

Rapporten låg till grund för den handlingsplan5 som accepterades av G20 under ett 
möte i juli 2013.6 Handlingsplanen innehåller planerade arbetsflöden och områden 
som arbetet kommer att fokusera på. Hur resultatet skall implementeras är ännu inte 
fastslaget, men en av punkterna i handlingsplanen är att undersöka möjligheten att 
multilaterala skatterättsliga avtal skrivs mellan flera länder.7 

Sverige kommer som medlem i OECD8 och indirekt medlem i G209 via sitt medlemskap 
i Europeiska Unionen, att påverkas av de förändringar som projektet medför. Projektet 
innebär en omarbetning av vissa artiklar i OECD:s modellskatteavtal och dess 
kommentarer samt annat material för ökat ekonomiskt samarbete.10 Detta påverkar 
Sverige eftersom vi kan komma att inkluderas i de multilaterala avtalen och det faktum 
att kommentarerna till artiklarna används vid tolkning av befintliga avtal.11 Svensk 
intern rätt använder även delar av modellskatteavtalets femte artikel som grund för sin 
definition av fasta driftställen i IL 2:29, och vid tolkningar används dess kommentarer 
som vägledning.12 Detta är intressant eftersom definitionen av fast driftställe är ett 
begrepp som i och med BEPS kommer att omarbetas. En definition vars formulering 
redan i propositionen 1983 till det nordiska dubbelbeskattningsavtalet förutsågs bli 
föremål för prövning.13 

                                                           
1
 Men Intern internationell skatterätt, eller, intern rätt, syftar jag i uppsatsen till en stats interna skatterättsliga 

lagstiftning som har en internationell anknytning, se Dahlberg 2012, s.18 
2
 Kleist SN 2013 s.353 

3
 BEPS- Base Erosion and Profit Sifting 

4
 Addressing Base Erosion and Profit shifting 2013 

5
 Action Plan, se OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, 19/07/2014 

6
 Kleist SN 2013 s.353 

7
 OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, 19/07/2014, Action 15, samt Monsegeno SN 2014 s.2 

8
 OECD.org, About, Members and Partners 

9
 G20.org se About G20, G20 Members 

10
OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, 19/07/2014, samt Monsegeno SN 2014 s.2 

11
 Se OECD:s Model Tax Convention on Income and on Capital 2010, samt Prop. 1986/887:30 

12
 Se Prop.1986/887:30 s.402 samt Prop. 1999/2000: 2  

13
 Se Prop. 1983/84:19 s 142 samt Dahlberg SN 1993 s.712 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur definitionen av fast driftställe enligt svensk 
intern rätt skiljer sig från den som kan tänkas införlivas i och med BEPS- projektet. 
Fokus läggs på de områden som G20 och OECD uttryckligen vill förändra i definitionen. 
Förändringarna kan medföra att utländska juridiska personer som bedriver 
affärsverksamhet i Sverige kan fråntas eller få ett fast driftställe vilket medför 
konsekvenser för dess beskattning. Uppsatsen ämnar undersöka frågan; 

Hur skiljer sig den svenska definitionen av fast driftställe från den som kan tänkas 
införlivas i och med BEPS- projektet?  

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar skattesubjekt i form av juridiska personer och definitionen av 
fast driftställe. Denna avgränsning görs med hänvisning till det handelsrättsliga 
ämnesområdet och fokuserar på företags agerande och handelsalternativ. Eftersom 
definitionen av fast driftställe är mycket brett och arbetet har sina begränsningar inom 
tid och omfattning, kommer endast de rekvisit rörande definitionen som OECD och G20 
vill förändras i och med BEPS- projektet att behandlas. Beskattningen av transaktioner 
rörande fasta driftställen kommer således inte inkluderas.14 

1.4 Metod och material 

För att besvara uppsatsens frågeställning jämfördes definitionen av fast driftställe som 
återfinns i svenska Inkomstskattelagen och i OECD:s modellskatteavtal med OECD:s 
handlingsplan, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. Materialet utgjorde 
studiens auktoritära källor15 tillsammans med proposition 1986/87:30 om förändring 
till slopandet av den kommunala garanti- och utbobeskattningen, som låg till grund för 
den svenska definitionen av fast driftställe. Även kommentarerna till OECD:s 
modellskatteavtal, Model Tax Convention on Income and on Capital som användes vid 
tolkning av artiklarna i modellskatteavtalet, och prejudicerande domar som 
exempelvis RÅ 1998 not. 188 samt HFD mål-nr 4890-13, utgör auktoritära källor. Valet 
av prejudikat baserades på att domstolarna i dessa domslut behandlade definitionen 
av fast driftställe. Supplerande källor16 utgjordes av tidigare publikationer från OECD 
rörande modellskatteavtalets tolkningar och genomförandet av BEPSs- projektet, SKVs 
publikationer och ställningstaganden rörande fast driftställe samt vetenskapliga 
artiklar och litteratur. Dessa användes för att undersöka doktrin och baserades bland 
annat på artiklar från Skattenytt av Monsegeno, Kleist samt Dahlberg. Litteraturen 
bestod av böcker av Dahlberg, Kleist, Lindencrona samt Lodin mfl. 

Materialet från OECD hämtades från deras hemsida17 där all information rörande 
BEPS- projektet återfanns, modellskatteavtalet med dess kommentarer hämtades även 
från samma hemsida. För att hitta övrig information genomfördes en litteratursökning 
genom Uppsala Universitets biblioteksdatabaseras samt de grundkällor som litteratur 

                                                           
14

 Se till exempel IL 6:11 eller artikel 7 av OECD:s modellavtal 
15

 Lehrberg, 2014, s,110 f 
16

 Ib 
17

 www.oecd.org 
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och artiklarna hänvisade till. Valet av auktoritära källor begränsades till dem rörande 
definitionen av fast driftställe samt den information rörande BEPS- projektet som vid 
genomförandet fanns tillgänglig. Uppsatsens tidsomfattning resulterade i att fler 
supplerande källor inte kunde inkluderas, men ansågs tillsammans med de auktoritära 
källorna vara tillräcklig för att besvara frågeställningen.  

För att bevara ett neutralt perspektiv genom uppsatsen presenterades empirin utan 
egna åsikter och resonemang, som istället framfördes i uppsatsens analys och slutsats. 
Då OECD:s publikationer och dokument delvis var resultatet av olika parters 
utlåtanden och funderingar, har tyngden av dess information behandlas utifrån 
publikationens auktoritet. Eftersom BEPS- projektet inte var implementerat vid 
uppsatsens genomförande kan den slutgilltiga förändringen av definitionen av fast 
driftställe skilja sig från den som presenterades i uppsatsen. 

1.5 Disposition 

Nedan introduceras grundläggande skatterättsliga principer samt skatteskyldighet för 
svenska respektive utländska juridiska personer. Sedan presenteras hur 
dubbelbeskattningsavtalen används för att juridisk dubbelbeskattnings ska undvikas 
samt hur de används. Därefter introduceras definitionen av fast driftställe enligt 
rådande svensk lag och rättspraxis. Detta följs av en djupare introduktion av BEPS- 
projektet och hur rekvisiten för fast driftställe kan förändras. Uppsatsen avslutas med 
en analys av skillnaderna mellan intern rätt och de tänkta förändringarna som kan bli 
aktuella i och med BEPS implementering.  
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2 Beskattningsrätt 

2.1 Skattskyldighet för svenska juridiska personer  

I Sverige används hemvistprincipen18 för att beskatta skattesubjekt som är obegränsat 
skattskyldiga. Detta innebär att fysiska19 och juridiska personer20 som har sin hemvist i 
Sverige är skyldig att betala skatt för alla sina intäkter i Sverige.21 De intäkter som är 
föremål för beskattning benämns inom skatterätten som skatteobjekt22. Eftersom 
uppsatsen behandlar skattesubjekt i form av juridiska personer, innebär hemvist att 
ett bolag är registrerat, har sin styrelses säte eller någon annan liknande omständighet 
i Sverige.23 

2.2 Skattskyldighet för utländska juridiska personer  

Enligt svensk intern rätt är alla som inte är obegränsat skattskyldiga begränsat 
skattskyldiga i Sverige.24 För begränsat skattskyldiga juridiska personer innebär det 
enligt 6:11 IL att inkomster som härstammar från landet skall beskattas enligt 
källstatsprincipen25. Däribland inkomster från ett fast driftställe eller en fastighet i 
Sverige.26 Fasta driftställen har därför blivit någonting som företag försöker att 
undvika genom att utnyttja eventuella kryphål som finns i definitionen när ett fast 
driftställe existerar.27 Källstatsprincipen syftar på att en specifik inkomst skall 
beskattas i den stat som utgör dess källa.28 

2.3 OECD:s modellskatteavtal och dubbelbeskattningsavtal  

När två stater gör anspråk på samma skatteobjekt uppstår juridisk internationell 
dubbelbeskattning. Det vill säga att samma inkomst beskattas två gånger, fast i olika 
länder.29 Detta skall inte förväxlas med ekonomisk dubbelbeskattning som syftar på den 
dubbla beskattning som sker inom näringsverksamhet och på utdelningar till dess 
ägare.30 Om det ena landet beskattar intäkten i form av hemvistland och det andra gör 
det som källstat kan det både bli kostsamt för företagen samt tvister mellan staterna.  

För att undanröja juridisk internationell dubbelbeskattning ingår stater i avtal med 
varandra för att fastställa hur inkomster skall fördelas mellan dem.31 Dessa avtal 
grundar sig ofta på OECD:s modellskatteavtal som bitvis omförhandlas mellan 
avtalsslutande stater. För att tolka bestämmelserna i modellskatteavtalet finns även 

                                                           
18

 Även känd som domicilprincipen, se Dahlberg 2012 s.24 f 
19

 IL 3:3 
20

 IL 6:3 
21

 IL 6:4 
22

 Se Lodin mfl Inkomstskatt 2013, s. 63 
23

 IL 6:3 
24

 IL 3:17 samt IL 6:7 
25

 Dahlberg 2012, s.49 
26

 IL 6:11 p.1 
27

 Se OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting 
28

 Dahlberg 2012 s. 49 
29

 Lodin mfl 2013 s.655 
30

 A a s.393 
31

 A a s.655 
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kommentarer till modellskatteavtalet, som många gånger ligger till grund för 
bedömningar av dubbelbeskattningsavtalen.32 Dessa kommentarer uppdateras och 
omarbetas av arbetsgrupper inom OECD. Modellskatteavtalet innehåller 31 artiklar för 
att lösa beskattningsfrågor. Dessa kan delas in i definitionsartiklar, som definierar var 
ett skattesubjekt har sin hemvist eller om det föreligger ett fast driftställe. 
Fördelningsartiklar, som fastställer vilken stat som har rätt att beskatta ett visst 
skatteobjekt, samt metodartiklar som fastställer olika metoder för hur skatter ska 
beräknas och slutligen fördelas. Vidare innehåller avtalen artiklar rörande icke-
diskriminering och informationsutbyte mellan staterna för att motarbeta skatteflykt. 
Avtalen kan även utformas på så vis att de stimulerar investeringar i till exempel 
utvecklingsländer genom att avtala om generösa skatteregler för de företag som 
investerar i den behövande staten. Sverige har idag dubbelbeskattningsavtal med ett 
åttiotal stater, varav flera är med utvecklingsländer. Det stora antalet 
dubbelbeskattningsavtal beror bland annat på att Sverige är ett mycket 
exportberoende land vars företags varor ofta säljs utomlands. 33  

2.4 Wienkonventionen och tolkning av avtalen  

Metod som skall användas vid tillämpning och tolkning av avtalet har fastslagits att 
följa 1969 års Wienkonvention. Sverige har undertecknat denna konvention34 och 
använder även konventionen vid enskild tolkning av avtalen i domstol och av 
skattemyndigheter.35 Konventionen fastställer att avtalsslutande stater, traktat, skall 
tolka avtalet ärligt i vedertagen betydelse och att ordalydelsen skall ligga till grund för 
tolkningen. Till ordalydelsen inkluderas även extra bilagor och ingresser. 
Konventionen används även för tolkningen av dubbelbeskattningsavtal.36  

 

2.5 Förhållandet mellan intern rätt och dubbelbeskattningsavtal  

För att undersöka hur en viss gränsöverskridande transaktion skall beskattas fastställs 
först om skattesubjektet är begränsat eller obegränsat skattskyldig37, och sedan 
undersöks hur skatteobjektet skall beskattas enligt övriga delar av inkomstskattelagen. 
Om skatteobjektet blir fall för juridisk dubbelbeskattning tillämpas det aktuella 
dubbelbeskattningsavtalet mellan länderna för att reda ut hur beskattningen skall 
ske.38  

Skulle ett skatteobjekt eller skattesubjekt inte vara föremål för beskattning enligt en 
stats interna rätt, kan det inte indirekt beskattas genom dubbelavtalet. Detta benämns 
som den gyllene regel, vilken namngavs av Lindencrona i boken 
Dubbelbeskattningsavtalsrätt.39  

                                                           
32

 Se OECD:s Model Tax Convention on Income and on Capital 2010 punkt 3 
33

 Dahlberg 2012 s.230-242 samt Kleist 2012 ss.15-18 
34

 SÖ 1975:71 
35

 RÅ 1996 ref. 84 
36

 Dahlberg 2012 s. 237-242 
37

 IL 3.3 e c IL 3:17 samt IL 6:3 e c 6:7 
38

 Dahlberg 2012 ss.230-235 
39

 Lindencrona 1994 s. 24 samt Dahlberg 2012 s.244 
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3 Fast driftställe 

3.1 Fast driftställe enligt intern rätt  

Den svenska lagstiftningen definierar förekomsten av ett fast driftställe i IL 2:29, som 
anknyter till OECDs modellskatteavtals femte artikel och dess kommentarer. I 
propositionen och domar framgås det även att tolkningar görs utifrån OECDs 
modellskatteavtal och kommentarer med metod fastställd av Wienkonventionen.40 Den 
svenska lagstiftaren har i första stycket i IL 2:29 fastslagit att ett fast driftställe 
förekommer när affärsverksamhet bedrivs stadigvarande på en plats. I andra stycket 
behandlas situationer som särkskilt innefattas i begreppet, till exempel gruvor, filialer, 
kontor eller fabriker. Ett fast driftställe förekommer även enligt tredje stycket om 
någon genom fullmakt regelbundet i Sverige ingår avtal åt företaget. Enligt fjärde 
stycket förekommer inte ett fast driftställe om affärsverksamheten bedrivs genom en 
oberoende mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant för 
affärsverksamheten, om det ingår i representantens vanliga näringsverksamhet. Detta 
kallas även för en oberoende agent.41  

Den svenska författningen har inte införlivat hela artikel 5 från modellskatteavtalet, 
utan har valt att exkludera de undantagssituationer som listas i den fjärde 
paragrafen.42 Dessa situationer handlar om förhållanden där en anställd från det 
begränsat skattskyldiga företaget agerar i den aktuella staten som beroende agent. 
Däremot finns det rättspraxis gällande en undantagssituation med en beroende agent 
som prövats.43 

För att få en uppfattning av vad juridiska personer beskattas för vid fasta driftställen 
innehåller 6:11 IL en lista på vad som beskattas.44 Paragrafen listar bland annat 
avgifter för materiella och immateriella tillgångar som skall anses som inkomster från 
ett fast driftställe.45 För att undvika beskattning för sådana inkomster brukar företag 
enligt OECD:s rapport46 undvika uppkomsten av ett fast driftställe.  

3.2 Fast driftställe enligt rättspraxis och tolkning av modellskatteavtalet  

I den senaste versionen av OECD:s modellskatteavtal från 2010 innehåller artikel 5 
utöver liknande bestämmelser som svensk lagtext, paragrafer då ett fast driftställe inte 
föreligger. Artikelns fjärde paragraf innehåller en lista om sex punkter som förklarar 
dessa situationer. Punkterna A-D i paragraf fyra säger att ägande av en stadigvarande 
plats för förvaring och underhåll av lager, varor för uppvisning, som ska skickas vidare 
eller omvandlas av andra företag, inte medför ett fast driftställe. Ett fast driftställe 
föreligger inte heller om ett företag har en fast plats för inköp av gods och varor eller 
för inhämtning av information. Enligt punkt E föreligger inte fast driftställe om en 
stadigvarande plats underhålls för företagets räkning om verksamheten är av 

                                                           
40

 Prop. 1986/887:3, 1999/2000:2, RÅ 1996 ref. 84 samt Dahlberg, 2012  
41

 IL 2:29 4st samt Källqvist & Köhlmark, 2007 
42

 Ib 
43

 RÅ 1998 not. 188 
44

 IL 6:11 p.1 
45

 IL 6:11 2 st. 
46

 Se OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting 19/07/2014 
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förberedande eller biträdande art. Sista punkten i paragrafen säger att ett fast 
driftställe inte skall föreligga om ett företag uppfyller flera av de ovan nämnde 
punkterna så länge de är av förberedande eller biträdande art.47 

Beroende agent, förberedande eller biträdande art  

Tillgången till rättspraxis rörande dessa undantagssituationer är begränsad, men det 
finns ett fall där det tas upp av HFD. I RÅ 1998 not. 188 har ett tyskt bolag ansökt om 
ett utlåtande från Skatterättsnämnden huruvida ett fast driftställe skulle föreligga 
enligt svensk intern rätt eller det svensk-tyska dubbelbeskattningsavtalet. Saken 
berörda ett kontor där anställda vid det aktuella bolaget för bolagets räkning skulle 
bedriva uppsökande och informationshämtning hos potentiella kunder. En situation 
som enligt modellskatteavtalets fjärde paragraf är undantagen från uppkomsten av ett 
fast driftställe. Nämndens svar blev att den mestadels fasta lönen till de anställde på 
kontoret var tillräcklig för ett fast driftställe enligt intern rätt, eftersom rekvisitet 
stadigvarande var uppfyllt och att det var ett eget kontor som användes. Detsamma 
gällde bedömningen utifrån bubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Tyskland. 
Skatterättsnämnde diskuterade om verksamheten kunde undantas på grund av att 
verksamheten var av förberedande art och skulle ge upplysningar till potentiella 
kunder och sammanställa information. De kom där fram till att verksamheten var av 
förberedande karaktär, men att den stadigvarande naturen av verksamheten var 
tydligare. HFD anslöt sig slutligen till Skatterättsnämndens utlåtande att det förelåg ett 
fast driftställe.48 

En kommentar till rättsfallet är att formuleringen till dåvarande definition av fast 
driftställe har omarbetats i modellskatteavtalet.49 Undantaget som diskuteras gällande 
uppsökande och informationsinhämtning kombineras inte längre med att det måste 
vara av förberedande eller biträdande art från en beroende agent för att ett fast 
driftställe inte skall föreligga. Kommentarerna till dessa paragrafer har sedan 2010 
varit under omarbetning, och i det senaste utkastet till kommentarerna har OECD:s 
arbetsgrupp förtydligat att undantagssituationerna i punkterna A-E inte måste vara av 
förberedande eller biträdande art för att ett undantag skall gälla.50  

En fingervisning för gränsdragningar rörande företrädande eller biträdande art från en 
beroende agent kan även ges från Skatteverkets skrivelse på deras hemsida. De menar 
att ett utländskt företag kan till exempel ha sin bokförings- eller löneavdelning i 
Sverige utan att det förekommer ett fast driftställe. Detta så länge det inte utgör en del 
av företagets kärnverksamhet och funktionen i Sverige är den enda av sitt slag i 
företaget. Begreppet kärnverksamhet definierar SKV som ledningens arbete, forskning 
och utveckling, direkt försäljning eller produktion. De skriver vidare att 
marknadsundersökningar och analyser inte heller medför ett fast driftställe, men i den 
stund företaget tar kontakt med kunder så blir det ett fast driftställe.51 Detta är dock 
SKVs tolkning av IL 2:29 och OECD:s modellskatteavtal. Avsaknaden av praxis medför 

                                                           
47

 Se OECD:s Model Tax Convention on Income and on Capital 2010 samt Källqvist & Köhlmark 2007 
48

 RÅ 1998 not. 188 samt Dahlberg 2012 s. 263 
49

 Se OECD:s Model Tax Convention on Income and on Capital 2010 
50

 Se OECD, Revised proposal concerning the interpretation and application of Article 5, 19/10/ 2012 
51

 Skatteverket.se gå via Företag & Organisationer- Skatter- Internationellt- utländska företag- Fast Driftställe, 
hämtat den 29 april 2014 
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att detta är en bra vägledning för utländska företag då agerande mot detta 
ställningstagande kan medföra en domstolsprövning. 

Oberoende agent, mäklare eller kommissionär  

Den interna rätten samt modellskatteavtalet har paragrafer som exkluderar 
förekomsten av oberoende agenter från att medföra ett fast driftställe.52 Exakt 
gränsdragning för oberoende är svår att hitta på grund av avsaknaden av praxis,53 men 
det finns omständigheter som används både som doktrin och av SKV för att undersöka 
förhållandet mellan företaget och den oberoende agenten. På SKVs hemsida samt i 
Internationella Skattehandboken av Källqvist och Köhlmark, kan utläsas att agentens 
eller mäklarens oberoende ställning bedöms utifrån agentens affärsrisker, 
regelbundenhet i arbetet samt antalet andra uppdragsgivare. Det innebär alltså att den 
oberoende agenten ska bedriva egen affärsverksamhet som inte är beroende av ett 
fåtal återkommande kunder som han förmedlar.54 

Praxis saknas även gällande kommissionärsförhållandet som undantas från fast 
driftställe i både IL 2:29 samt modellskatteavtalet. En kommissionär är en person, 
fysisk eller juridisk, som i eget namn säljer ett utländskt företags varor eller tjänster i 
landet. Företaget vars varor eller tjänster säljs vidare kallas för kommittent. 
Kommissionären tar alltså små kundrisker och har inga direkta varulager i sin 
verksamhet. Denna struktur är vanlig internationellt sett, 55 men har inte prövats i 
domstol. Enligt en skrivelse på SKVs hemsida kan de låga affärsriskerna samt den 
exklusiva försäljningen av ett företags varor vara indikationer för att kommissionären 
kan vara upphov till att det utländska företaget får ett fast driftställe.56  

Digital ekonomi och servrar 

På senare år har definitionen av fast driftställe även diskuterats för digital och 
ekonomisk verksamhet, IT,57 vilket har resulterat i att modellskatteavtalet sedan 2001 
innehåller kommentarer till artikel 5 rörande E-handel och IT.58 En hemsida eller 
elektronisk information kan inte själv konstituera ett fast driftställe, utan det krävs att 
det kombineras med datorutrustning där just den informationen finns lagrad, till 
exempel en server.59 Vad gällande servrar och fasta driftställen finns det domslut i 
praxis för verksamheten som bedrivs på servern och vem som äger utrustningen. 
Däremot diskuteras ämnet i ett fall av HFD där Skatterättsnämndens utlåtande 
bestreds av SKV. Målet gällde ett utländskt dotterbolag som skulle installera och 
underhålla en server som sedan skulle nyttjas av det utländska moderbolaget för 
förvaring av immateriell egendom.60  

                                                           
52

 Se IL 6:29 3-4p. samt OECD:s modellavtal art. 5 par. 5-6 
53

 Källqvist & Köhlmark 2007 s.133 f 
54

 Skatteverket- Fast Driftställe samt Källqvist & Köhlmark 207 s.133-134 
55

 Ib  
56

 Skatteverket.se via Företag & Organisationer- Skatter- Internationellt- utländska företag- Fast Driftställe, 
hämtat den 29/04/2014 
57

 Dahlberg 2012, s. 264 
58

 HFD Mål nr 4890-13, Skatterättsnämndens utlåtande 
59

 Ib samt Se OECD:s Model Tax Convention on Income and on Capital 2010 punkterna 42.1- 42.10 
60

 HFD Mål nr 4890-13 
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Skatterättsnämnden gjorde utlåtandet att dotterbolaget som skulle äga och förvalta 
servern skulle få ett fast driftställe och inte moderbolaget, eftersom frånvaro av fysisk 
närvaro inte medför ett fast driftställe. HFD gjorde bedömningen att den bristande 
informationen kring dotterbolagets förvaltning och aktivitet vid servern inte var 
tillräcklig för en prövning och valde att undanröja Skatterättsnämndens 
förhandsbesked. Både Skatterättsnämnden och HFD nämner i fallet, att situationer 
rörande E-handel och fast driftställe måste bedömas utifrån den enskilda situationen 
som det står i kommentarerna 42.1-42.10 i modellskatteavtalet.61 Endast förekomsten 
av en hemsida kan därför inte medföra ett fast driftställe, detsamma gäller inte heller 
enbart en server om inte tillräcklig fysiskt arbete kan knytas till den. 

  

                                                           
61

 HFD mål-nr 4890-13 
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4 Base Erosion and Profit Shifting 

4.1 Vad är BEPS?  

Som det står i bakgrunden till uppsatsen har BEPS- projektet sina rötter i den ökade 
uppmärksamheten för internationella företags aggressiva skatteplanering.62 
Samarbetet mellan G20 och OECD är resultatet av att medlemsstaterna i G20 under 
mötet i september 2013 i Moskva, bestämde att ta initiativ och fastslog de 
problemområden som sedan låg till grund för handlingsplanen Addressing Base Erosion 
and Profit Shifting.63   

Begreppet BEPS syftar till den skattebaserosion, eller de uteblivna skatteintäkter som 
blir till följd av att multinationella företag utnyttjar skillnader mellan staters interna 
skattelagstiftning och dubbelbeskattningsavtal, för att betala mindre eller ingen skatt 
alls. Dessa skatteupplägg är inte resultatet av enstaka länders lagstiftning, utan snarare 
det systemfel som har växt fram i och med globaliseringen.64 OECD har länge drivit 
utveckling och forskning kring dessa problem och har i sin handlingsplan som ligger till 
grund för projektets genomförande identifierat de områden som måste åtgärdas.65  

Idén med projektet är att stödja och skapa förutsättningar för stater att tillsammans 
motarbeta problematiken med aggressiva skatteupplägg. Detta ska göras genom ökad 
transparens och förenkla informationsutbyten mellan stater. Tanken är även att ta 
fram riktlinjer och rekommendationer för hur individuella stater bör utforma sin 
interna skattelagstiftning. För att implementera resultatet av projektet kommer även 
OECD:s modellskatteavtal att förändras och möjligheten att delvis implementera 
resultatet genom multilaterala undersöks.66 Handlingsplanen identifierar femton 
handlingar, eller Actions, som skall utvärderas och genomföras inom projektet. Dessa 
handlingar kommer att tilldelas och behandlas av arbetsgrupper bestående av 
representanter från medlemsstaterna såväl som företag och andra 
intresseorganisationer. Företagens inblandning är aktuell eftersom projektet är tänkt 
att medföra förutsägbarhet vid internationell handel, samt att de innehar stor kunskap 
på området.67 Bland dessa organisationer finns även svenska SKV som är positiva till 
projektet.68 

Bland de femton handlingarna finns exempel på hur projektet skall genomföras och 
implementeras, specifika definitioner och situationer som måste behandlas för att 
skapa ett gemensamt fungerande skattesystem. Detta innebär även att arbeten med de 
specifika handlingarna kommer att integreras med varandra för att det slutliga 
resultatet ska bli enhetligt. Projektet kommer att genomföras i ett högt tempo med en 
kort69 tidsplan som fastställdes i september 2013 då projektet klubbades igenom. Tre 
viktiga datum i tidsplanen är september 2014, september 2015 samt december 2015. 
Under september 2014 ska flertalet undersökningar och strategier presenteras. För att 

                                                           
62

 Se avsnitt 1.1 Bakgrund ovan 
63

 Se G20 Leaders declaration, september 2013, Moskva 
64

 Se OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting, samt Kleist SN 2013 s.353 
65

 Se Monsegeno SN 2014 s.2 
66

 Se OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, 19/07/2014, Action 12  
67

 Se OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, 19/07/2014 
68

 Verksamhetsplan för Skatteverket 2014 
69

 Monsegeno SN 2014 s. 2 
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under 2015 resultera i konkreta förslag och rekommendationer till förändringar och 
en implementeringsplan.70 

De problemområden som projektet behandlar berör flertalet gemensamma 
internationella beskattningsfrågor. Ett sådant område är så kallad hybridinstrument 
som utnyttjar staters interna skatteregler för att kringgå beskattning av transaktioner i 
flera stater.71 Staters interna CFC- lagstiftningar72, ränteavdragsbegränsningar och 
andra finansiella transaktioner73 skall även ses över och gemensamma riktlinjer skall 
skapas. En stor arbetsuppgift finns även inom transfer pricing74 där huvudmålet är att 
intäkterna ska beskattas i den stat där företagen säljer sina varor och tjänster.75 Men 
även att skapa neutralitet mellan länderna, det vill säga, att skatteregler inte skall ligga 
som grund för företags agerande.76 Projektet skall även utreda och komma med förslag 
på hur beskattningen av digital verksamhet i andra stater skall se ut,77 samt se över och 
förändra definitionen av fast driftställe78. 

4.2 Fokusområden för fast driftställe  

Enligt handlingsplanen ska de affärsmodeller som används vid bland annat 
internethandel och sociala plattformar kartläggas och förslag på hur de ska beskattas 
skall tas fram. Delar av arbetet kommer att behandla hur mervärdeskatteregler79 inte 
skall kringgås. Arbetet med den digitala ekonomin kommer även att fokusera på att 
utreda när ett företag är närvarande på en inhemsk marknad, digitalt, men inte fysiskt. 
Målet är att företag skall beskattas i den stat där värdeskapande sker.80 OECD kom så 
sent som i mars ut med ett diskussionsutkast till arbetet med problematiken kring den 
digitala ekonomin, Action 1.81  

Diskussionsutkastet innehåller det tidigare arbete om den digitala ekonomin som 
OECD har bedrivit. Däribland sammanställning av data och affärsmodeller som digitala 
och vanliga företag idag använder sig av. Den innehåller även sammanställningar av de 
förslag som har kommit in om hur vissa problem bör lösas. Bland dessa lösningar finns 
en hel del som behandlar hur definitionen och beskattningen av fasta driftställen kan 
utvecklas från att ha ett tydligt krav på fysisk närvaro. Två generella linjer som 
förslagen går på är möjligheten att antingen undersöka och mäta samband mellan den 
digitala närvaron företaget har i den aktuella staten och basera beskattning i landet på 
det underlaget. Den andra linjen som diskuteras är att utvidga delar av den nuvarande 
definitionen i modellskatteavtalet till att inkludera ”virtuella fasta driftställen”. Genom 
att en agent kan anses som virtuell och inte bara fysiskt, kan på så vis principerna även 

                                                           
70

 Se OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, 19/07/2014 
71

 A a Action 2 
72

 A a Action 3, för mer information om CFC se Dahlberg 2012 s.185 
73

 Se OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, 19/07/2014, Action 4 
74

 För mer information om Transfer Pricing, se Dahlberg 2012 s.179 
75

 Se OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, 19/07/2014, Action 8-10 
76

 Kleist 2012 
77

Se OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, 19/07/2014, Action1 
78

A a Action 7 
79

 För mer information om mervärdesskatt se Lodin mfl 2013 s.318 
80

Se OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, 19/07/2014, Action1 
81

 Se OECD, Public Discussion Draft, BEPS Action 1: Address the tax challenges of the digital economy 
24/03/2014 
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appliceras i digital form. På samma sätt diskuteras om en virtuell stadigvarande plats 
förekommer om företaget har en hemsida lagrad på en server i det aktuella landet. 
Utformningen av de nya reglerna rörande den digitala ekonomin skall även vara 
effektiva, förutsägbara, enkla att förstå och rättvisa. Det är viktigt att resultatet varken 
medför en stor arbetsbörda eller blir kostsamma för företag eller skattemyndigheter.82  

Till Action 7 finns det inget publicerat diskussionsunderlag, men det uttalade målet är 
att förhindra konstlade upplägg som företag ibland använder sig av för att undvika att 
få ett fast driftställe i en stat som de närvarar i. Detta kommer att göras genom en 
ändring av artikel 5 i modellskatteavtalet och dess kommentarer. Fokus kommer att 
läggas på två situationer. Det första är situationer där företag använder sig av 
kommissionärer som i eget namn sluter avtal med kunder för egen räkning men 
förmedlar endast kommittentens produkter, som då undvika beskattning i den aktuella 
staten.83 Det aktuella företaget med hemvist i en annan stat slipper på så vis betala 
skatt i det land deras varor säljs.84 Det finns rättspraxis och tendenser i andra länder 
att dotterbolag som agerat kommissionär åt sitt moderbolag, har blivit ett fast 
driftställe åt sitt moderbolag i form av en beroende agent.85 Anledningen till detta är 
att domstolar som har gjort denna bedömning hänvisat till modellskatteavtalets 
delsyfte vilket är att motarbeta skatteflykt.86 Att samtliga dotterbolag skall anses som 
en beroende agent åt sitt moderbolag tas upp som en alternativ lösning enligt 
diskussionsunderlaget till Action 1. 

Den andra situationen är att de undantagsregler87 från fast driftställe som återfinns i 
modellskatteavtalets femte artikels fjärde paragraf, som utnyttjas för att undvika 
uppkomsten av ett fast driftställe.88  Multinationella företag gör detta genom att 
utnyttja reglerna kring förberedande och biträdande art samt de andra 
undantagssituationer som förekommer i punkterna A-D av modellskatteavtalet. Genom 
att dela upp verksamheten på de fasta driftstället mellan olika dotterbolag på 
begränsad tid, undviks reglerna om stadigvarande, samt att vissa utländska 
koncernbolag endast utför arbeten som undantas enligt punkterna A-D. Den 
begränsade omfattningen av koncernbolagens uppdrag medför att de kan räknas som 
biträdande eller förberedande art. Diskussionsutkastet till Action 1 ger några 
indikationer för hur diskussionen går gällande en omformulering av definitionen till 
fast driftställe i dessa situationer. Ett förslag är att radera den fjärde paragrafen till 
artikel fem i modellskatteavtalet helt, eller att låta samtliga situationer i punkterna A 
till D bli föremål för en gemensam bedömning och huruvida de är av förberedande och 
biträdande art.89 

                                                           
82

 A a 
83

 Se OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, 19/07/2014, Action 7 
84

 Källqvist & Köhlmark 2007 s. 136 
85

 Se Jacobsson SN 2012 s.495 
86

 A a 
87

 Se avsnitt 3.2 av uppsatsen  
88

 Se OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, 19/07/2014, Action 7 
89

Se OECD, Public Discussion Draft, BEPS Action 1: Address the tax challenges of the digital economy 
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4.3 Kritik riktad mot projektet  

Det finns frågor och kritik som har uppkommit om projektet. Monsegeno skriver bland 
annat i en artikel i Skattenytt i början av 2014 att den förändring som krävs för att 
hantera problematiken med den digitala ekonomin och därtill definitionen av fasta 
driftställen kommer att kräva ett helt nytt omvälvande synsätt på definitionen. Vidare 
påpekar han att det ökade behovet av transparens och informationsutbyte som 
förväntas kommer att belasta multinationella företag administrativt. Han hoppas även 
att den politiska vilja som finns för projektets genomförande ska vara tillräcklig och att 
parterna skall ha överseende och vilja samarbeta om det uppstår 
meningsskiljaktigheter i till exempel fördelningen av rätten att beskatta vissa 
intäkter.90 

När rapporten Addressing Base Erosion and Profit Shifting publicerades skrev även 
doktoranden David Kleist från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet en artikel i 
Skattenytt. Han ställer sig frågande till de olika synsätt deltagarna har till olika 
begrepp. Till exempel diskuteras i artikeln om skatterosion skall syfta till 
multinationella företags agerande för att undvika skatt, eller om det även ska innefatta 
de situationer då enskilda staters skattelagstiftning är undermålig. Vidare hoppas 
Kleist att den korta tidsramen inte äventyrar företagens intressen på grund av 
tidspress och politiska påtryckningar, samt att OECD behåller en neutral ställning. Han 
nämner även att den ökade osäkerheten och det administrativa arbetet som projektet 
medför kan avskräcka nyetableringar av företag utomlands och hindra den 
ekonomiska tillväxten. Han ställer sig även frågande till den tvetydighet som finns 
mellan rådande forskning kring skattebaserosion och den som presenteras i rapporten, 
och huruvida den politiska agendan kan komma att styra valet av forskning som 
genomförandet baseras på.91 

De båda författarna är även skeptiska till det faktum att existerande 
dubbelbeskattningsavtal måste omförhandlas, en tids och resurskrävande process som 
kan förhindra projektets implementering. Detsamma gäller förslaget om multilaterala 
avtal för att underlätta implementeringen och att de många parterna kan göra det svårt 
att komma fram till ett gemensamt fungerande avtal.92 

SKV rapporterar däremot att de är positiva till projektet som menar att det kommer att 
hjälpa Sverige att säkra sin skattebas. De deltar aktivt i arbetet och i de olika 
arbetsgrupperna, för att bidra till det fortskridande arbetet. De skriver även i sin 
handlingsplan för 2014 att de även har en intern organisation på plats för koordinera 
arbetet mellan SKVs deltagare .93 

                                                           
90

 Se Monsenego SN 2014 s.2 
91

Se  Kleist SN 2013 s.353 
92

 Se Monsenego SN 2014 s.2 samt Kleist SN 2013 s.353 
93

 Se Verksamhetsplan för Skatteverket 2014 
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5 Analys och diskussion 

5.1 Hur kan definitionen av fast driftställe komma att förändras i Sverige?  

Resultatet av BEPS kan komma få stort genomslag i den internationella skatterätten. 
Både genom eventuella förändringar av OECD:s modellskatteavtal med dess 
kommentarer och genom de nya avtal som kan komma att slutas under projektets 
genomförande. OECD:s modellskatteavtal ligger till grund för många länders tolkningar 
av både interna rättsregler och dubbelbeskattningsavtal. Den här uppsatsen har 
presenterat koppling mellan Sveriges interna lagstiftning och tolkning av 
modellskatteavtalet gällande definitionen av fast driftställe. Det framkommer att 
definitionen av fast driftställe gällande till exempelvis gruvor, filialer, verkstäder och 
fabriker troligen inte kommer att förändras i och med BEPS- projektet. Dessa fysiska 
platser med fysisk närvaro av företag framställs inte som ett område där förändringar 
krävs, varken i Sverige eller enligt OECD. Projektet fokuserar snarare på att förändra 
de regler där den fysiska närvaron och verksamheten som bedrivs är mer svårbedömd.   

En sådan situation som kommer att omarbetas i och med BEPS- projektet är 
utnyttjandet av kommissionärsförhållandet av utländska företag för att undvika skatt i 
det land där deras varor sälj. I Sverige har vi ingen applicerbar praxis för vår 
formulering av kommissionär i IL 2:29 4 st. eller praxis från bedömningar av 
dubbelbeskattningsavtal med andra länder. Däremot menar vissa att användningen av 
kommissionärer är ett smidigt tillvägagångssätt för att sälja sina varor i en annan stat. 
SKV menar dock i sin handledning om fasta driftställen att företagsrisker och antalet 
kunder skall förekomma i bedömningen om en kommissionär istället bör anses som en 
beroende agent till det utländska företaget och därmed medföra ett fast driftställe i 
landet. Projektet har hittills inte kommit med några konkreta förslag till förändring 
men har i handlingsplanen förmedlat att en omarbetning av modellskatteavtalets 
femte artikel kommer att genomföras för att dessa upplägg skall förhindras. Situationer 
där dotterbolag i källstaten agerar som en oberoende agent åt ett moder- eller 
systerbolag har i vissa stater konstituerat ett fast driftställe. Detta genom domstolars 
bedömning att det övergripande syftet med dubbelbeskattningsavtalet är att motverka 
skatteflykt, en utveckling som inte följer de uttalade riktlinjerna som projektet har, där 
förutsägbarhet och neutralitet för företagen ska gälla.  

För att undvika att kommissionärsverksamhet inte bedrivs av företag i samma 
multinationella koncern, med syfte att undvika beskattning, har OECD och deltagande 
stater presenterat att de vill undersöka möjligheten att införliva regler där samtliga 
bolag av en koncern skall anses som beroende agenter till varandra. Detta skulle även 
medföra att företag inte kan fragmentera delar av sin verksamhet mellan dotterbolag 
för att undvika uppkomsten av ett fast driftställe. Man har även övervägt att ta bort 
uttrycket förberedande eller biträdande art från modellskatteavtalet för att 
bedömningen skall bli enklare. I Sverige saknar vi dessa undantagssituationer som 
projektet syftar till att förändra i vår lagtext. Den doktrin som råder i enighet med SKV 
vägleds av regelbundenheten vid användning av fullmakt och agentens oberoende i IL 
2:29 3 och 4 st. är att en beroende eller oberoende agent bedöms som nämnt ovan med 
en avvägning av de affärsrisker agenten har, antalet kunder och hur ofta den använder 
fullmakter åt det utländska företaget.  
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SKVs handledning till förberedande eller biträdande art går dock åt samma riktning 
som projektet ämnar göra. SKV menar att så länge inte delar av företagets 
kärnverksamhet förekommer i Sverige så anses den verksamhet som de bedriver vara 
av förberedande eller biträdande art, till exempel bokföring eller löneverksamhet. 
Detta går i samma linje som en av grundtankarna bakom BEPS, att företag skall 
beskattas i de länder värdet skapas. 

Ett stort arbete förväntas även göras med projektets mål att kartlägga och beskatta 
företags digitala verksamhet till följd av de nya affärsmodeller som har uppkommit 
med den så kallade digitala ekonomin. I Sverige är rådande praxis och doktrin lik den 
som OECD har framarbetat de senaste åren där endast digital närvaro på den inhemska 
marknaden inte medför ett fast driftställe. Praxis har ett starkt krav på fysisk närvaro 
genom förekomsten av fast datorutrustning inom landets gränser samt att den 
information som finns lagrad är kopplad till kärnverksamheten. Det är uttalat i HFD att 
en helhetsbedömning görs i varje enskilt fall om server och den immateriell egendom 
som lagras där skall anses vara ett fast driftställe. Denna bedömning görs utifrån 
modellskatteavtalets kommentarer till artikel 5 rörande E-handel.  

Action 1 i projektet är att förhindra företag från att undvika beskattning genom endast 
digital närvaro på en inhemsk marknad. De föreslagna lösningarna till problemen är 
bland annat att kartlägga de digitala samband företag har med en viss stat och sedan 
basera bedömningen om ett fast driftställe bör föreligga. En annan föreslagen lösning 
är att inarbeta ett ”virtuellt” tillägg till den rådande definitionen av fast driftställe. En 
stadigvarande plats skulle kunna tänkas bli en virtuellt stadigvarande plats i ett digitalt 
sammanhang. Dessa tankar skiljer sig avsevärt från rådande lagstiftning vi har i 
Sverige och en anpassning till den skulle medföra stora förändringar.  

5.2 Diskussion 

En förändring av modellskatteavtalet som finns i diskussionsunderlaget till Action 1 
och resterande delar av handlingsplanen, skulle teoretiskt medföra att fler 
internationella företag i och med den nya definitionen får fast driftställe i Sverige. Det 
ökade antalet fasta driftställen skulle medföra en belastning av SKVs arbetsbörda och 
att fler utländska företag kan bli skattskyldiga i Sverige genom de fasta driftställena. 
SKV skulle med stor sannolikhet bli tvungen att utveckla kompetensen inom IT och 
samla in stora mängder data för att kunna göra sådana bedömningar. Vilka parametrar 
som används för en sådan bedömning skulle även bli föremål för debatt. Målet som 
projektet strävar mot kan även få oanade konsekvenser och sätter bland annat stora 
krav på företagens interna IT-struktur. Skulle utländska företag använda sig av den 
välutveckla IT-infrastruktur som finns i Sverige, skulle det kanske medföra att delar av 
dess verksamhet blir föremål för beskattning i Sverige. Företag skulle bli tvungna att 
övervaka var exakt deras informations lagras geografiskt, för att undvika eventuella 
skatterättsliga risker. 

Företag som vill undvika beskattning av E-handel eller digitala plattformar kan tänkas 
allokera sina hemsidor till servrar belägna i stater som har en stark IT-sekretess och 
som inte berörs av de informationsutbyten som förväntas komma med projektet. Detta 
kan leda till att skatteverk runt om i världen får ägna mer tid åt signalspaning av 
internettrafik snarare än sina primära arbetsuppgifter. En utveckling som jag ställer 
mig skeptisk till. Företag med en stark motivation att undvika skatt skulle även med 
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dagens teknologi kunna undvika beskattning genom komplicerad programmering och 
användning av internet. 

Att det tänkta genomförandet även inkluderar informationsutbyten med samtliga 
stater är även viktigt för implementeringen av reglerna kring 
kommissionärsförhållanden. Om samtliga bolag i en koncern skall anses vara beroende 
agenter till varandra är det viktigt att informationsutbyten stater emellan samt företag 
och skatteverken fungerar. Skulle vissa stater inte acceptera informationsutbyten till 
andra stater kan det resultera i att företag väljer att dölja sitt ägande av dotterbolag via 
dessa stater och på så vis inte få ett fast driftställe på den aktuella marknaden. Det är 
därför av vikt att samtliga stater agerar efter samma agenda, något som Kleist tar upp i 
sin artikel som ett riskmoment. För att fast driftställe inte återigen skall missbrukas 
efter projektets genomförande är det alltså av stor betydelse att stater och företag 
arbetar gemensamt mot samma mål. 

Stater och företags egna mål och syften kan dock skilja sig åt mer än vad det verkar. 
Sverige som är ett exportberoende land, vars merpart av försäljning sker i andra 
länder, kan med projektet bli av med delar av sin skattebas. Eftersom svenska bolag 
enligt projektet skall beskattas i större utsträckning i det land där försäljningen sker, 
kan den svenska statens rätt till att beskatta intäkter från utlandet minska. Detta 
problem står även andra exportberoende stater inför och kan leda till en splittring vid 
förhandlingar om hur de olika dubbelbeskattningsavtalen skall utformas. Exakt hur 
detta problem påverkar faktiska skatteintäkter för Sverige besvaras inte i denna 
uppsats, men det kan tänkas bli tillräckligt stora skillnader för att ett land som Sverige 
kommer att reagera på det. Den splittring som då uppstår kan vara tillräcklig för att 
andra delar av projektet inte implementeras fullt ut. En förändring av definitionen av 
fast driftställe som har behandlats i uppsatsen skulle i så fall då inte bli aktuell.  
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6 Slutsatser  

BEPS magnitud är enligt bedömare något utöver det vanliga, men det faktum att det 
kommer rätt i tiden kan göra att det ändå kommer att lyckas. Den skepsis som finns 
mot projektet är snarare riktat till dess raska genomförande och de många parterna 
som ska komma till tals och kompromissa. Exakta konsekvenser projektet kommer att 
få för definitionen av fast driftställe i Sverige är svår att bedöma. Den definition vi idag 
har i Inkomstskattelagen innehåller inte de största problemområden som projektet 
ämnar förändra. Den största förändringen kommer troligtvis att ske i bedömningar 
som görs utifrån dubbelbeskattningsavtal och OECD:s modellskatteavtal. 
Förändringarnas storlek av själva definitionen av fast driftställe i artikel 5 i 
modellskatteavtalet kan vara avgörande om lagtexten i IL 2:29 kan komma att 
omarbetas. De indikationer som finns i skrivande stund tyder på att paragraf fyra till 
modellskatteavtalets femte artikel kommer att omarbetas kraftig eller tas bort. Det 
finns även starka indikationer på att det kommer att introduceras bestämmelser för 
digital verksamhet i definitionen. Skulle dessa förändringar begränsas till fjärde 
paragrafen i artikel 5, en mindre omskrivning av någon paragraf för virtuella 
plattformar och artikelns kommentarer, skulle den svenska ordalydelsen i IL 2:29 
kanske inte behöva förändras. Det är dock arbetet med oberoende agenter som kan 
komma att medföra, de för svensk lagtext, de stora förändringarna. 

Projektet kommer även att medföra en stor förändring för SKV som kommer att få en 
ökad arbetsbörda i form av informationshantering och nya prövningar av nytillkomna 
avtalspunkter. Detsamma gäller internationella företag som utöver ökad transparens 
och rapportering även riskerar att hamna i skatterättsliga processer i flera stater. För 
att företag skall undvika en chock rekommenderas att hålla sig aktivt uppdaterad om 
händelseförloppet inom projektet samt att ha ett öppet och proaktivt förhållningssätt 
till kommande förändringar.  

Vidare forskning bör fokusera på hur projektets förändringar bör genomföras på bästa 
möjliga sätt, men även efter dess genomförande bör projektet granskas för lärdomar 
inför framtiden. 
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