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1  Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

I och med en lagändring är sedan den 1 januari 2012 svenska investeringsfonder inte 

längre skyldiga att betala skatt i Sverige. Beskattningen har flyttats från fondnivå ner till 

fondens delägare, och dessa är numera föremål för en schablonbeskattning. 

Investeringsfonderna anses dock fortfarande vara obegränsat skattskyldiga enligt 

inkomstskattelagen. Denna situation har lett till osäkerhet vid tillämpningen av svenska 

skatteavtal rörande investeringsfonder. Förvaltningsrätten har i en dom slagit fast att 

den i målet aktuella investeringsfonden inte längre omfattades av skatteavtalet mellan 

Sverige och Spanien.
1
 

 

Frågan om svenska investeringsfonder har rätt att ta del av svenska skatteavtal väcktes 

när Swedbank Roburs Europafond (hädanefter Fonden) begärde att Skatteverket skulle 

utfärda ett s.k. hemvistintyg för den i förhållande till skatteavtalet mellan Sverige och 

Spanien. Skatteverket beslutade dock att inte utfärda något hemvistintyg. I normala fall 

har en person med hemvist i Sverige enligt skatteavtal rätt till lägre källskatter i det 

andra landet än vad som följer av det landets interna rätt, bl.a. på utdelning och ränta. 

Enligt fondens yttrande i dom 696-14 skulle en förändrad tillämpning av skatteavtalen 

leda till att källskatten ökade med 1,3 miljarder kr. 

 

Frågan huruvida svenska investeringsfonder omfattas av skatteavtal grundar sig i 

tillämpningen av artikel 4 i OECD:s modellavtal, den s.k. hemvistartikeln. Sverige och 

Spanien är medlemmar i OECD, och avtalet länderna emellan är utformat enligt 

OECD:s modellavtal. Ett skattesubjekt kan, enligt artikel 1, endast omfattas av ett 

skatteavtal om det enligt artikel 4 anses ha hemvist i minst en av de två avtalsslutande 

staterna. Den term som är central i artikeln är ”liable to tax”. Frågan är om fonden efter 

lagändringen kan anses vara ”liable to tax” trots att de är undantagna från beskattning, 

och således anses ha hemvist i Sverige.  

 

 

                                                      
1
 Förvaltningsrättens i Härnösand dom i mål nr 696-14, meddelad 2014-06-13. 
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1.2  Syfte och frågeställningar  

 

Hemvistbegreppet är centralt vid tillämpningen av skatteavtal. Ett av rekvisiten som ska 

vara uppfyllt för att ett skattesubjekt ska anses ha skatterättslig hemvist i en stat är att 

personen är ”liable to tax” i den aktuella staten. Syftet med uppsatsen är analysera 

denna term avseende svenska investeringsfonder. Min avsikt är att ge läsaren en 

förståelse för vad termen ”liable to tax” innefattar, och vilka frågor och problem som 

uppstår vid en tillämpning av detta på svenska investeringsfonder efter lagändringen 

2012. 

Rättsfrågan kan således sammanfattas på följande sätt. Omfattas svenska 

investeringsfonder av hemvistbegreppet enligt skatteavtal?  

 

1.3  Avgränsningar 

 

För att få en mer sammanhållen uppsats, och på så sätt främja en djupare diskussion 

kommer vissa avgränsningar att göras.  

 

Uppsatsen kommer endast att behandla svenska investeringsfonders skattebefrielse och 

deras förhållande till termen ”liable to tax”.  

 

Uppsatsen kommer att utgå från situationen att de svenska investeringsfonderna är helt 

skattebefriade, det vill säga varken skattskyldiga för inkomster av tillgångar eller 

förpliktelser. 

 

Förutom frågan om ”liable to tax” kan det också gällande investeringsfonder diskuteras 

huruvida dessa utgör en person enligt skatteavtalens definition. Vidare kan det också 

frågas vem som är ”beneficial owner” till inkomsten i en investeringsfond. Dessa två 

frågor kommer dock inte att behandlas. Det är endast begreppet ”liable to tax” som 

behandlas i denna uppsats. 

1.4  Metod 

 

För att fastställa gällande svensk rätt och dess tillämpning kommer en traditionell 

rättsdogmatisk metod att användas. Detta sker genom studier av lagstiftning, rättspraxis, 
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förarbeten samt doktrin. Dessa analyseras sedan utifrån deras rättskällevärde och 

ordning i rättskällehierarkin. Eftersom uppsatsen är inriktad på en internationellt 

skatterättslig fråga kommer dock den svenska modellen för behandlingen av rättskällor 

inte alltid att vara lämplig, något som kommer att utvecklas nedan. 

 

Den rent principiella diskussionen om begreppet ”liable to tax” kommer att skrivas med 

OECD:s modellavtal som grund. Detta eftersom begreppet härstammar från 

modellavtalet, och diskussionen i denna del blir därför mer allmängiltig. Denna 

diskussion kommer sedan att överföras på den faktiska situationen med det svensk-

spanska skatteavtalet som grund. Detta görs för att i den praktiska tillämpningen av 

avtalet ska Wienkonventionens regler om traktattolking följas vilket kan leda till att 

vissa skillnader i resultat uppstår. I dessa fall lämpar det sig mindre väl att använda 

modellavtalet som grund eftersom någon partsavsikt inte finns att tolka. Tillämpningen 

av det svensk-spanska skatteavtalet belyser också på ett bra sätt metodproblemen som 

kan finnas i att tillämpa ett skatteavtal av äldre datum än efterföljande kommentarer från 

OECD:s modellavtal. 

 

Ett exempel på när den svenska rättskällemetoden är mindre lämplig är  vid tolkningen 

av skatteavtal. Skatteavtalen är ursprungligen folkrättsliga instrument och en annan 

metod än den som klassiskt används vid en svensk internrättslig fråga måste därför 

användas. Vid ett sådant förfarande ska tolkningen göras utifrån Wienkonventionen om 

traktaträttens regler för tolkning. Även fast de svenska skatteavtalen har införlivats i 

svensk lagstiftning är det ändå tolkningsreglerna i Wienkonventionen som ska 

användas.
2
 Syftet med Wienkonventionens tolkningsregler är att komma fram till de 

avtalsslutande parternas gemensamma avsikt. Detta verktyg kommer därför att användas 

i analysen av det svensk-spanska skatteavtalet rörande den aktuella frågan. 

 

Eftersom OECD:s modellavtal kommer att användas i stor utsträckning är det också av 

vikt att modellavtalet och tillhörande kommentarers betydelse analyseras. Frågan hur 

OECD:s modellavtal och tillhörande kommentar passar in i tolkningsmodellen som 

Wienkonventionen förespråkar kommer därför att lyftas. 

 

                                                      
2
 Se RÅ 1996 ref. 84 för resonemang om detta. 
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1.5  Disposition 

 

Efter det inledande kapitel 1 kommer kapitel 2 behandla de svenska reglerna om 

investeringsfonder. Detta kommer att göras både ur ett civilrättsligt och skatterättsligt 

perspektiv. En redogörelse av dessa regler är viktig för att läsaren ska kunna förstå 

problemformuleringen och kunna tillgodogöra sig analysen i uppsatsens senare delar. 

 

Kapitel 3 kommer först en genomgång av tolkningsreglerna vid skatteavtalens 

tillämpning att göras. En diskussion kommer att föras angående OECD:s modellavtal 

och hur det passar in i Wienkonventionens regler om traktattolkning. Detta är av 

betydelse för att kunna utröna parternas vilja och analysera innebörde av 

hemvistbegreppet i den praktiska situationen.  

 

I uppsatsens kapitel 4 kommer skatteavtal behandlas. Inledningsvis i kapitlet ges en kort 

bakgrund till varför skatteavtalen används, och en kortare bakgrund av OECD:s 

modellavtal. Efter detta kommer hemvistartikeln i artikel 4.1 OECD:s modellavtal att 

analyseras. Detta görs utifrån kommentaren till modellavtalet, praxis och doktrin. Till 

sist görs en analys av hur investeringsfonder behandlas i OECD:s modellavtal och 

tillhörande kommentar avseende hemvistbegreppet. 

 

Efter detta kommer texten i Kapitel 5 att inrikta sig på frågan huruvida svenska 

investeringsfonder är ”liable to tax”? Detta görs genom att analysera det svensk-spanska 

skatteavtalet. Vid denna anlys kommer de argument som förts under kapitel 4 att vägas 

in och en tolkning av avtalets hemvistartikel kommer att göras med stöd av 

tolkningsreglerna som presenterats i Kapitel 3. 

 

Till sist kommer författaren i kapitel 6 att försöka sammanfatta de frågor som 

analyserats i uppsatsen och ge sina avslutande synpunkter. 
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2  Svenska investeringsfonder  

 

2.1  Fördelarna med fondinvesteringar  

 

Det kan vara lämpligt att inledningsvis ge en kort beskrivning av hur fondsparandet är 

uppbyggt. Först köper en fondsparare en andel i en investeringsfond. Andelen köps inte 

från någon annan innehavare utan fonden utfärdar nya andelar. Tillgångarna i denna 

investeringsfond förvaltas av ett fondbolag, exempelvis genom att bestämma i vilka 

tillgångar fondmedlen ska placeras. Tillgångarna i fonden förvaras i sin tur hos ett 

förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet är en bank eller annat kreditinstitut och sköter 

förutom förvaringen även administrativa delar runt sparandet, exempelvis räknar ut 

värdet på varje andel i fonden.
3
 Det är alltså, minst, dessa tre parter som är inblandade i 

förfarandet vid fondsparande. 

 

Fonder är internationellt sett inget enhetligt begrepp. En fond kan ta flera olika former 

beroende på vilket land fonden finns i. Till exempel kan de vara företag, det vill säga 

bildade på associationsrättslig grund, de kan ta formen av truster, och de kan vara 

bildade på kontraktsrättslig grund. Fördelarna med att spara i fonder är dock samma 

oavsett hur fonden är bildad och reglerad. 

 

Tanken med fonder är att samla en grupp sparares pengar i fonden istället för att dessa 

var för sig ska investera sina pengar direkt. I utbyte mot sina pengar erhåller 

fondspararna en andel i fonden. En förvaltare ansvarar sedan för dessa tillgångar och 

gör, i enlighet med vad som överenskommits med fondspararna, kollektiva 

investeringar vars syfte är att ge investerarna avkastning på den andel de erhållit i 

fonden i utbyte mot de pengar de stoppat in.   

 

Finansiella teorier om sparande och riskspridning stadgar att en investerare ska sprida 

sina investeringar, och således sin risk, på flera olika tillgångar, helst både nationellt 

och internationellt. För en ensam investerare är detta tidsmässigt krävande och leder till 

transaktionskostnader som kan vara oproportionerliga i förhållande till den 

uprsprungliga investeringen.  

                                                      
3
 Prop 2002/03:150, s. 103 f. 
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Fondens fördel är att den tillåter flera mindre investerare att slå ihop sina tillgångar till 

en större summa och på så sätt åtnjuta fördelar som hade varit svåra att uppnå på egen 

hand. Transaktionskostnaderna blir proportionellt mindre när de sprids på alla 

fondsparare. Om fonden genererar avkastning kan den sedan återinvesteras i större skala 

än vad en ensam investerares avkastning hade tillåtit. Fondspararna kan sedan när de 

vill ta ut sina pengar genom att lösa in sin andel i fonden (vissa fonder tillåter att andelar 

löses in löpande, medan andra fonder har reglerade perioder/tillfällen när investerna får 

lösa in sina andelar), och förhoppningsvis har värdet på andelen ökat.  

 

Genom att investera i en fond som sedan investerar den gemensamma summan i flera 

olika tillgångar uppnår fondspararen därmed en riskspridning. Ytterligare en fördel är 

att fondspararen själv inte behöver ha kunskap om finansmarknaden utan genom att låta 

en fondförvaltare ansvara för investeringarna får investerarna del av fondförvaltarens 

expertis inom området. I utbyte mot denna expertis tar fondförvaltaren ut en avgift, vars 

kostnad sprids på fondens alla ägare.
4
  

 

2.2  Civilrättslig reglering av värdepappersfonder  

 

Några terminologiska anmärkningar är inledningsvis nödvändiga. Innan den 22 juli 

2013 användes termen ”investeringsfonder” i inkomstskattelagen. I och med införandet 

av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) infördes valde 

lagstiftaren att ändra terminologin. Detta gjordes för att terminologin i 

inkomstskattelagen i möjligaste mån skulle stämma överens med terminologin i lagen 

om värdepappersfonder (LVF) och LAIF. Detta skedde eftersom ordet 

”investeringsfonder” skulle utmönstras ut lagstiftningen, och det ansågs då lämpligt att 

en ändring skedde även i den skatterättsliga lagstiftningen.
5
 I och med ändringen 

används nu istället begreppen värdepappersfonder och specialfonder, både i 

fondlagstiftningen och i inkomstskattelagen. Med värdepappersfonder avses sådana 

fonder som regleras i LVF. Specialfonder reglerades tidigare i samma lag men sedan 

lagändringen regleras dessa nu i 12 kap. LAIF. Ändringen är endast terminologisk, och 

                                                      
4
 OECD Committee On Fiscal Affairs, The Granting of Treaty Benefits With Respect to The Income of 

Collective Investment Vehicles, s. 4. 
5
 Prop 2012/13:155, s. 388. 
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föranleder ingen skillnad i tillämpningen. I uppsatsen används termen 

investeringsfonder som ett samlingsbegrepp för dessa två typer fonder. 

 

Den svenska regleringen av värdepappersfonder återfinns som nämnt i LVF och bygger 

på det så kallade UCITS-direktivet från 1985, (Rådets direktiv 85/611/EEG). UCITS 

står för ”Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities”. 

Grundtanken med direktivet är att skapa en gemensam fondmarknad inom EU. UCITS-

direktivet har genomgått flera förändringar genom åren och den senaste versionen 

UCITS IV (Rådets direktiv 2009/65/EG) gäller från och med 1 juli 2011. LVF har 

anpassats för att stämma överens med ändringarna från 2011 i UCITS IV.  

 

Några begrepp som definieras i LVF är av stor betydelse för att förstå hur 

fondverksamheten går till. I 1 kap. 1 §  p. 25 LVF definieras en värdepappersfond på 

följande sätt: ”en fond vars andelar kan lösas in på begäran av andelsägare och som 

består av finansiella tillgångar, om den bildats genom kapitaltillskott från allmänheten 

och ägs av dem som skjutit till kapital samt förvaltas enligt bestämmelserna i 5 kap. 

eller 5 a kap”.  

 

Ett fondbolag är enligt 1 kap. 1 § p. 8 LVF ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd 

att driva fondverksamhet. Fondverksamhet utgörs enligt definitionen i p. 11 i samma 

paragraf av förvaltning av värdepappersfond, försäljning och inlösen av andelar i fonden 

samt därmed sammanhängande administrativa åtgärder. Ett förvaringsinstitut är enligt p. 

15 i samma paragraf en bank eller annat kreditinstitut som förvarar tillgångarna i en 

värdepappersfond och som sköter in- och utbetalningar avseende fonden. 

 

Lagen om värdepappersfonder bygger på ett kontraktsrättsligt tänkande. 

Rättsförhållandet mellan fondandelsägarna och fondbolaget regleras i ett tänkt avtal.
6
 

Det stadgas i 4 kap. 1 § LVF att en värdepappersfond inte kan förvärva rättigheter eller 

ta på sig skyldigheter. Fonden utgör alltså inte en juridisk person. Att fonden är öppen 

för allmänheten, fonden inte får neka någon att köpa en andel, framgår av definitionen 

av värdepappersfond i 1 kap.1 § p. 25 LVF. Fondandelsägarnas äganderätt till fonden är 

                                                      
6
 Prop 2002/03:150, s. 115. 
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dock kraftigt beskuren och innebär bara en rätt få sin andel i fonden inlöst, och i vissa 

fall erhålla utdelning.
7
 

 

I 4 kap. 8 § LVF finns det reglerat att varje värdepappersfond ska ha fondbestämmelser 

som bland annat anger grunderna för fondens placeringsinriktning och för placeringen 

av fondmedlen, och grunderna för beräknings av fondens och fondandelarnas värde. 

Enligt 4 kap. 13 § LVF ska en fondandel kunna omedelbart lösas in av andelsägaren. I 

kap. 5 LVF finns regler om förvaltningen av värdepappersfonder. Värdepappersfonder 

ska exempelvis ha en lämplig fördelning av sina placeringar med hänsyn till 

riskspridning, enligt 5 kap. 1 § LVF. Vidare stadgas det i kapitlet i vilka tillgångar 

värdepappersfonder får investera i, och hur stora dessa investeringar får vara.   

 

Sammanfattningsvis är en värdepappersfond som uppfyller kraven i lagen en UCITS-

fond, och får därmed marknadsföras fritt inom EU. Eftersom en sådan fond måste vända 

sig till allmänheten är placeringsbestämmelserna stränga och ägnade att tillvarata 

fondsparnas behov av riskspridning. Den omfattande regleringen är därför till för att 

skydda fondspararna från de finansiella risker som är förknippade med denna 

investeringsform.
8
 

 

2.3  Civilrättslig reglering av specialfonder 

 

Specialfonder är en typ av alternativa investeringsfonder som är vanliga i Sverige. 

Dessa fonder reglerades tidigare i lagen om investeringsfonder (LIF) men har sedan 

införandet av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) flyttats till 

denna lags 12 kapitel. LAIF infördes för att införliva EU-direktivet om förvaltare av 

alternativa investeringsfonder (2011/61/EU). 

 

Specialfonder är fonder som har fått Finansinspektionens tillstånd att i något avseende 

avvika från reglerna för värdepappersfonder enligt LVF. Specialfonder omfattas således 

inte av UCITS-direktivets regler.
9
 Vad det gäller den juridiska konstruktionen av 

specialfonder är dessa i stor utsträckning densamma som för värdepappersfonder. Som 

                                                      
7
 Prop 2002/03:150, s. 116. 

8
 Prop 2002/03:150, s. 1. 

9
 Prop 2002/03:150, s. 231. 
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exempel kan tas att inte heller specialfonder utgör en juridisk person, och att förvaltaren 

måste handla i andelsägarnas intresse.
10

 

 

En av skillnaderna mellan specialfond och värdepappersfond är att en specialfond inte 

behöver rikta sig till allmänheten utan får rikta sig till en begränsad krets investerare 

enligt 12 kap 4 § LAIF. En ytterligare skillnad är att värdepappersfonder har ett absolut 

krav på riskspridning och regleringsbestämmelser avgör vad fondens tillgångar får 

placeras i och hur stora placeringarna får vara.
11

 För specialfonder finns det en 

möjlighet att med Finansinspektionens godkännande avvika från dessa regler och 

placera fondens tillgångar på annat sätt. Även specialfonder måste ha riskspridning,  

men det finns inte angett något exakt antal olika värdepapper i lagen, 12 kap. 13 § 

LAIF.
12

 

 

Det har diskuterats om det, i och med införandet av LAIF, uppstått en tredje klass av 

fonder i Sverige, bredvid värdepappersfonder och specialfonder. Frågan har väckts i och 

med att LAIF innehåller en defintion av alternativa investeringsfonder som är vidare än 

definitionen av specialfonder. Diskussionen är intressant för tillämpningen av 

skattefrihetsregeln och uttalanden i kommentaren till OECD:s modellavtal rörande 

investeringsfonder. Frågan kommer därför att lyftas i ett senare kapitel. 

 

2.4  Skatterättslig reglering av investeringsfonder  

 

Investeringsfonder är, vilket konstaterats ovan, inte juridiska personer i civilrättslig 

mening. Trots detta ska enligt 2 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL) bestämmelserna om 

juridiska personer tillämpas på investeringsfonder. I och med detta är de enligt 6 kap. 3 

§ IL obegränsat skattskyldiga. Beskattningen av investeringsfonder förändrades, och 

fr.o.m. 1 januari 2012 betalar dessa inte någon inkomstskatt för tillgångar i fonden. 

Nedan kommer det först redogöras för hur beskattningen innan denna förändring såg ut, 

och efter detta kommer de nuvarande reglerna att behandlas. 

 

                                                      
10

 LAIF 12:1 och 12:2. Se prop 2002/03:150, s. 232 under rubriken ”Närmare om fondverksamheten” för 

en genomgång av övriga likheter mellan värdepappersfonder och specialfonder. 
11

 Se LVF kap. 5 för regler om riskspridning gällande värdepappersfonder. 
12

 Se även prop 2002/03:150, s. 234 - 239 och prop 2012/13:155, s. 174 för diskussion kring detta. 
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Beskattningen före 2012 innehöll tre komponenter. För det första skulle inte fonden ta 

upp kapitalvinster på delägarrätter och på motsvarande sätt fick kapitalförluster på 

delägarrätter inte dras av. Anledningen till denna konstruktion var att fonden skulle 

kunna avyttra värdepapper och återinvestera vinsten i nya värdepapper utan att det ledde 

till någon skattekonsekvens. Detta medförde att ett indirekt ägande behandlades 

förmånligare än om fondspararen hade direktinvesterat i värdepapper. För att 

kompensera denna förmån och på så sätt uppnå neutralitet mellan de två 

investeringsformerna togs en schablonmässigt beräknad intäkt upp till beskattning för 

fonden. Intäkten motsvarade ett belopp som för ett helt år motsvarade 1,5 procent av 

värdet på fondens delägarrätter vid beskattningsårets ingång. För det tredje skulle 

utdelningar som fonden lämnade dras av.
13

  

 

Denna konstruktion medförde i praktiken att investeringsfonder ofta gjorde så pass stora 

utdelningar att något underlag för beskattning inte fanns kvar. Så även om en fond innan 

lagändringen 2012 var skattskyldig för utdelning, räntor och kapitalvinster på andra 

tillgångar än delägarrätter, samt skyldig att ta upp en schablonintäkt till beskattning 

gjorde förfarandet med utdelning att fonderna i princip inte betalade skatt. 

 

Gällande fondandelsägarna kan det påpekas att de både före och efter lagändringen är 

skattskyldiga för avkastning på andelarna och att kapitalvinst och kapitalförlust vid 

avyttring av andelar ska tas upp till beskattning. I denna del har alltså någon förändring 

inte skett.  

 

I och med lagändringen som trädde i kraft 1 januari 2012 befriades investeringsfonder 

från beskattning på tillgångar som ingår i fonden. I 6 kap. 5 § IL stadgas numera att 

svenska värdepappersfonder och specialfonder inte är skattskyldiga för inkomst av 

tillgångar som ingår i fonden. Förändringen genomfördes på grund av att det fanns en 

rädsla hos lagstiftaren att den svenska beskattningen av investeringsfonder, särskilt i 

ljuset av det senaste UCITS-direktivet, skulle leda till utflyttning och att den svenska 

skattebasen avseende tillgångar investerade i investeringsfonder skulle försvinna.
14

 

 

                                                      
13

 Prop 2002/03:150, s. 121 f. 
14

 Prop 2011/12:1, s. 401. 



15 

 

Som ett första förslag angavs att lagstiftaren helt enkelt skulle ta bort alla regler i IL 

som handlade om fondernas beskattning. Eftersom fonderna inte utgör juridiska 

personer, men enligt IL, ska behandlas som sådana hade ett borttagande av reglerna lett 

till att de varken utgjort juridiska personer eller skattesubjekt. Alla inkomster i fonden 

skulle därför behöva fördelas på andelsägarna för beskattning, vilket ansågs vara en allt 

för omfattande administrativ börda både för andelsägarna, fonden och Skatteverket.
15

 

 

Förslaget som valdes var istället att fortsätta tillämpa regleringen om juridiska personer 

på fonderna, och de anses således också fortsättningsvis vara obegränsat skattskyldiga, 

men att inkomster av tillgångarna i fonden skulle vara skattefria.  I och med att 

inkomsterna i fonden blev skattefria infördes det istället en beskattning på delägarnivå. 

Den som äger andelar i en investeringsfond schablonbeskattas numera i förhållande till 

värdet på de egna andelarna. Denna ändring innebar i princip att den slopade 

beskattningen av fonderna fördes över till delägarna.
16

 

 

De nya reglerna om schablonbeskattning av delägarna finns i 42 kap. 43 och 44 §§ IL. I 

43 § stadgas att den som vid ingången av ett kalenderår ägt andelar i en 

investeringsfond ska ta upp en schablonintäkt. Intäkten beräknas till 0,4 procent av 

kapitalunderlaget. I 44 § definieras kapitalunderlaget som värdet vid ingången av 

kalenderåret på de andelar i en investeringsfond som vid denna tidpunkt ägs av den 

skattskyldige.  

 

I och med denna lagändring togs deklarationsskyldigheten för de fonder som omfattades 

av lagändringen bort. Detta gjordes eftersom lagstiftaren inte ansåg att det fanns någon 

reell risk för att det skulle kunna uppstå några skattepliktiga inkomster hos en fond av 

detta slag.
17

 

 

 

 

 

                                                      
15

 Prop 2011/12:1, s. 401. 
16

 Prop 2011/12:1, s. 404. 
17

 Prop 2011/12:1, s. 410.  
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3  Wienkonventionens regler om traktattolkning 

 

3.1  Inledning 

 

Skatteavtal är folkrättsliga avtal mellan stater. Eftersom avtalen har en folkrättslig grund 

ska också en folkrättslig tolkningsmetod användas när ett skatteavtal tolkas. Vid 

tolkningen av internationella traktat finns 1969 års Wienkonvention att tillgå. I art. 31-

33 finns regler om hur konventioner och traktat ska tolkas. Dessa ska användas vid 

tolkning av skatteavtal.
18

 Att Wienkonventionen ska användas också av domstolar och 

myndigheter vid tolkning av skatteavtal slogs fast i RÅ 1996 ref. 84.  

 

Enligt art. 31.1 är det den gängse meningen av traktatens uttryck, det vill säga själva 

avtalstexten, sedda i sitt sammanhang och mot bakgrunden av traktatens ändamål och 

syfte som i första hand ska ligga till grund för tolkningen. Det tolkningen ska leda fram 

till är de avtalsslutande staternas gemensamma avsikt. Av p. 2 i art. 31 utvecklas vad 

som anses ingå i sammanhanget vid tolkningen. Där ingår bland annat 

överenskommelser rörande traktaten som träffats mellan alla parter vid traktatens 

ingående. I p.3 i artikeln framgår vad som utöver sammanhanget ska tas hänsyn till vid 

tolkningen. Artikelns fjärde punkt stadgar att ett uttryck ska tolkas på ett speciellt sätt 

om parterna kommit överens om detta.  

 

Artikel 32 handlar om supplementära tolkningsmedel och hur dessa ska användas. 

Supplementära tolkningsmedel är sådana medel som inte ska användas vid tolkningen 

enligt art. 31. I art. 32 nämns som exempel på dessa förarbetena till traktaten och 

omständigheter vid traktatens ingående. Dessa supplementära tolkningsmedel kan 

användas antingen för att bekräfta den mening som framkommer vid tolkningen enligt 

art. 31. De kan också användas när en tolkning enligt art. 31 inte leder till klarhet hur 

avtalet ska tolkas eller om resultatet av tolkningen är uppenbart orimligt. 

 

 

 

                                                      
18

 Sandler, Tax Treaties and Controlled Foreign Company Legislation, s. 81. 
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3.2  Wienkonventionen och OECD:s modellavtal 

 

Det kan vara viktigt att ha i åtanke att det är Wienkonventionens regler om 

traktattolkning som ska användas när skatteavtalen tolkas. Det är lätt hänt att en 

tolkning utgår från kommentaren till OECD:s modellavtal och att detta jämställs med 

parternas gemensamma avsikt. Så behöver dock inte vara fallet. Rättskällevärdet av 

OECD:s modellavtal och tillhörande kommentar är istället beroende av var i reglerna 

om traktattolkning de kan placeras in. Faller kommentaren in under art. 31 torde den få 

ett starkare rättskällevärde än om den endast ska ses som ett supplementärt 

tolkningsmedel enligt art. 32. Utifrån Wienkonventionens text finns det ingen uppenbar 

plats där kommentaren till OECD:s modellavtal passar in, utan det är möjligt att 

argumentera för att kommentaren faller in under antingen art. 31 eller art. 32.  

 

Enligt Vogel utgör kommentaren inte en överenskommelse som träffades mellan 

parterna i samband med traktatens ingående enligt art. 31. Den kan inte heller anses 

utgöra förarbeten till traktaten enligt art. 32. Vogel anser istället att när två stater som är 

medlemmar av OECD sluter ett skatteavtal får det antas att staterna vill att avtalet ska 

spegla innehållet i modellavtalet och tillhörande kommentar. Därför utgör modellavtalet 

och kommentaren avtalets ”gängse mening” enligt art. 31 Wienkonventionen.
19

 Även 

Dahlberg ansluter sig till den uppfattningen.
20

 Avery Jones menar också att 

kommentaren passar in i art. 31 Wienkonventionen. Han argumenterar dock för att 

kommentaren är en del av fjärde punkten i art. 31, att kommentaren ska tilläggas en 

speciell mening.
21

 Enligt Prokisch utgör kommentaren ett slags internationellt 

skatterättsligt språk, och när vi läser art. 31 p. 1 är det detta språk som avses med 

uttrycket ”gängse mening”.
22

 Jag anser att Prokisch synpunkt kan tolkas som att vi vid 

läsningen av skatteavtal måste anpassa vårt tankesätt utifrån det sammanhang avtalen 

befinner sig i. Utifrån detta får det anses som att den ”gängse meningen”, om inte annat 

anges av avtalsparterna, är vad det internationella skatterättsliga språket ger uttryck för. 

I en situation med skatteavtal som grundar sig på OECD:s modellavtal får detta språk, 

enligt min uppfattning, anses ha sin grund i kommentaren och får därför sin ”gängse 

mening” från denna.   
                                                      
19

 Vogel, a.a.s. 44, p. 79-80. 
20

 Dahlberg, Svensk skatteavtalspolitik och utländska basbolag, s. 92 f.  
21

 Avery Jones i Engelen & Douma, The Legal Status of the OECD Commentaries, s. 161.  
22

 Prokisch, i Vogel, Interpretation of Tax Law and Treaties and Transfer Pricing in Japan and Germany, 

s. 104 ff. 
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Ward tycker att kommentaren varken passar in i art. 31 eller art. 32. Däremot anser han 

att kommentaren passar in i det juridiska sammanhanget (”legal context”) och citerar 

domen i det ovan återgivna målet ”Crown Forest”, där det uttalas att kommentaren har 

ett högt tolkningsvärde (”high persuasive value”) vid tillämpningen av skatteavtal.
23

 I 

domen nämns också både art. 31 och art. 32 som grund för att externt material, så som 

kommentaren till modellavtalet, får användas vid tolkning av skatteavtal.
24

 Däremot tar 

domstolen inte ställning till huruvida kommentaren ska användas enligt art. 31 eller art. 

32, utan verkar, enligt min mening, gardera sig genom att nämna båda. Ward menar att 

Wienkonventionen inte fullt ut reglerar hur traktat ska tolkas och att OECD:s 

modellavtal med tillhörande kommentar spelar en stor roll vid tolkningen av skatteavtal, 

trots att de inte passar in i art. 31 eller art. 32.
25

 I RÅ 1996 ref. 84 menar HFD att utöver 

de allmänna riktlinjer som art. 31 och art. 32 i Wienkonventionen stadgar, så bör 

särskild betydelse tillmätas OECD:s modellavtal och tillhörande kommentar. Har ett 

skatteavtal utformats efter modellavtalet finns det, enligt domstolen, fog för antagande 

att avtalsparterna avsett att uppnå ett resultat som överensstämmer med vad OECD 

rekommenderat.
26

 Av uttalandet framstår det som att domstolen anser att kommentaren 

ligger utanför art. 31 och art. 32 men ändå ska tillmätas betydelse. På detta sätt 

överensstämmer domstolens resonerande med den från Ward ovan återgivna 

synpunkten. 

 

En tredje ståndpunkt representeras av Engelen som anser att om staterna inte reserverat 

sig vid slutandet av avtalet får det antas att parterna gett sitt tysta medgivande att 

kommentaren tillämpas vid tolkningen av avtalet.
27

 Det framgår inte om Engelen menar 

att detta faller in under någon artikel i Wienkonventionen. Det verkar som att Engelen 

lutar sig mer på den allmänna principen om ”acquiesce”.  

 

Enligt min mening står det klart att kommentaren har ett starkt rättskällevärde. Dock 

finns det, vilket ovan återgivna ståndpunkter är ett exempel på, ingen egentlig 

konsensus om var kommentaren har sin plats enligt Wienkonventionens regler om 

                                                      
23

 Ward i Engelen & Douma, a.a.s. 85. 
24

 Se Crown Forest, s. 827, p. 54. 
25

 Ward, The Role of the OECD Commentaries on the OECD Model in the Tax Treaty Interpretation 

Process, s. 98-99.  
26

 RÅ 1996 ref. 84, s. 5. 
27

 Engelen, i Engelen & Douma, a.a.s. 59. 
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traktattolkning. Enligt min mening är argumenten dock starkast för att kommentaren 

faller in under art. 31. Det får anses rimligast att, som Dahlberg och Vogel menar, 

kommentaren utgör ”gängse mening” när två medlemsstater av OECD utformar ett 

skatteavtal med modellavtalet som grund. Staterna har möjligheten att dels reservera sig 

mot artiklar i OECD:s modellavtal, och kan även i det faktiska skatteavtalet komma 

fram till att en term ska ha en viss betydelse. Har staterna inte gjort detta talar starka 

skäl för att de har valt att acceptera kommentarens tolkning av avtalet som den ”gängse 

meningen”. Stöd för att kommentaren utgör ”gängse mening” finns också att hämta i 

OECD:s rekommendation att medlemsländerna ska sluta skatteavtal med modellavtalet 

som grund och ge avtalen den tolkning som görs i kommentaren.
28

 

 

3.3  Vilken version av kommentaren ska gälla?  

 

Om vi utgår från det ovan, att kommentaren fall in under art. 31 och således har en roll 

att spela vid tolkningen av skatteavtal blir frågan vad som händer med tolkningen av ett 

avtal när det sker senare ändringar i kommentaren. OECD arbetar kontinuerligt med att 

uppdatera och ändra både modellavtalet och kommentaren. Ibland är uppdateringen 

endast ett förtydligande av en rådande tolkning, ibland läggs ytterligare tolkningar till, 

och i vissa fall kan också en ny tolkning göras som går emot den tidigare rådande 

tolkningen.  

 

Enligt OECD är ändringar av kommentaren som inte beror på att en artikel i 

modellavtalet har ändrats normalt sett tillämpliga på avtal som har ingåtts före 

ändringen. Detta eftersom ändringen speglar åsikterna hos OECD:s medlemsstater som 

den rätta tolkningen.
29

 Vidare kan det utläsas ur OECD:s rekommendation att den 

uppdaterade kommentaren ska följas.
30

 

 

                                                      
28

 Recommendation of the Council concerning the Model Tax Convention on Income and on Capital, 23 

oktober 1997, C(97)195/FINAL. 
29

 Kommentaren till OECD:s modellavtal, Introduction, p. 35 och p. 36.  
30

 Recommendation of the Council concerning the Model Tax Convention on Income and on Capital, 23 

oktober 1997, C(97)195/FINAL. Rekommendationen lyder “That their tax administrations follow the 

Commentaries on the Articles of the Model Tax Convention, as modified from time to time, when 

applying and interpreting the provisions of their bilateral tax conventions that are based on these 

Articles.” (min kursivering) 
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I doktrin råder det samstämmighet om att senare ändringar av kommentaren inte kan 

anses utgöra den gemensamma partsviljan hos parterna vid ett tidigare slutet avtal eller 

vara en del av sammanhanget då avtalet slöts.
31

 Detta är enligt min uppfattning en 

logisk följd av Wienkonventionens regler om traktattolkning. Det kan knappast hävdas 

att de avtalsslutande parterna hade de nya kommentarerna i åtanke, eller att de utgjorde 

en del av den ”gängse meningen” eller ”sammanhanget” vid den tidpunkten. Således 

anser jag att det är kommentaren som var gällande vid avtalets slutande som ska ligga 

till grund för tolkningen. 

 

Detta medför dock inte att nya kommentarer helt saknar betydelse vid tolkningen av 

skatteavtal. Ward menar exempelvis att om den nya kommentaren endast utgör ett 

förtydligande av det som gällde sedan tidigare kan även den nya kommentaren användas 

som tolkningsmedel.
32

 Även Dahlberg ansluter sig till denna ståndpunkt.
33

 Denna åsikt 

är enligt min mening rimlig. Vad det gäller nya kommentarer som är mer än bara ett 

förtydligande av tidigare ståndpunkter är min uppfattning att dessa kan användas som 

ett supplementärt tolkningsmedel enligt art. 32. Det ska påminnas om att supplementära 

tolkningsmedel endast ska användas för att bekräfta en tolkning som framkommit med 

de tolkningsmedel som art. 31 föreskriver, eller om tolkningen enligt art. 31 inte leder 

till något svar. Särskilt i den sistnämnda situationen är det min uppfattning att nya 

kommentarer fyller en god funktion som supplementärt tolkningsmedel. Att använda sig 

av senare kommentarer vid tolkningen stämmer också överens med OECD:s ovan 

angivna synpunkt. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
31

 Se bl.a. Vogel, The Influence of the OECD Commentaries on Treaty Interpretation, s. 615, Ward, The 

Role of the OECD Commentaries on the OECD Model in the Tax Treaty Interpretation Process, s. 101, 

Avery Jones, i Engelen & Douma, The Legal Status of the OECD Commentaries, s. 162. 
32

 Ward, The Role of the OECD Commentaries on the OECD Model in the Tax Treaty Interpretation 

Process, s. 101. 
33

 Dahlberg, Svensk skatteavtalspolitik och utländska basbolag, s. 95. 
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4  Skatteavtal 
 

4.1  Inledning 

 

Internationell juridisk dubbelbeskattning
34

 uppstår när två eller flera stater beskattar en 

och samma skattebetalare för samma inkomst och period. Detta är ett ingen ovanlig 

företeelse då de flesta stater anser att en person kan vara obegränsat skattskyldig inte 

bara på grund av bosättning utan också på grund av väsentlig anknytning. Förutom 

denna situation när en person är obegränsat skattskyldig i två eller flera stater kan en 

stat vilja beskatta en begränsat skattskyldig person för inkomst som har sin källa i den 

staten, så kallad källskatt. I ett sådant läge kommer personens hemstat, där denne är 

obegränsat skattskyldig, och staten varifrån inkomsten har sin källa båda vilja att 

beskatta denna inkomst varför internationell juridisk dubbelbeskattning uppstår. 

 

Dessa situationer med dubbelbeskattning har sedan länge ansetts påverka  handeln och 

utgjort ett hinder för global tillväxt. Dels drabbas den enskilde som blir beskattad två 

gånger för samma inkomst, och dels drabbas den internationella handeln mellan stater 

då den ökade kostnaden som dubbelbeskattning medför hämmar import och export.
35

 

För att lösa detta har stater utvecklat så kallade dubbelbeskattningsavtal (skatteavtal) 

som reglerar vilken av de inblandade staterna som ska beskatta en viss inkomst.  

 

Syftet med skatteavtalen uttrycks på lite olika sätt, men det främsta syftet brukar sägas 

vara att motverka och lindra dubbelbeskattning.
36

 Högsta förvaltningsdomstolen 

(dåvarande Regeringsätten) har uttalat att de två grundläggande syftena med skatteavtal 

är att undvika dubbelbeskattning och att – genom bland annat informationsutbyte – 

förhindra skatteflykt. Domstolen menade också att förutom dessa två syften har 

skatteavtalen även som uppgift att åstadkomma en skälig fördelning av 

beskattningsunderlaget mellan de inblandade staterna.
37

 

 

                                                      
34

 Internationell juridisk dubbelbeskattning skiljer sig från internationell ekonomisk dubbelbeskattning.  
35

 Se bl.a. OECD Model Tax Convention on Income and on Capital, 2010, Introduction, p. 2-3 och OECD 

Committee On Fiscal Affairs, The Granting of Treaty Benefits With Respect to The Income of Collective 

Investment Vehicles, s. 3. 
36

 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital, 2010, Introduction, p. 2-3. 
37

 RÅ 1996 ref. 84, s. 6. 
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4.2  OECD:s modellavtal 

 

Stater är fria att utforma och sluta skatteavtal som de vill, men det vanligaste är att 

avtalen grundar sig på OECD:s modellavtal, ”OECD Model Tax Convention on Income 

and on Capital”. OECD är en internationell organisation vars arbete syftar till att främja 

ekonomisk utveckling och samarbete, och Sverige är en av medlemsstaterna. Det första 

modellavtalet togs fram 1963 och detta har sedan dess reviderats löpande och kommit i 

nya versioner. Både OECD:s medlemsstater och icke-medlemsstater har möjlighet att 

lämna observationer till modellavtalet och dessa publiceras i anslutning till själva 

avtalstexten. Till modellavtalet finns kommentarer vars syfte är att tolka och förklara 

innehållet i avtalets artiklar.  

 

Modellavtalet och tillhörande kommentar har historiskt sett tillmätts stor betydelse både 

i praxis och doktrin. Dess plats och betydelse i den praktiska tillämpningen av 

skatteavtal är dock inte helt klar, varför denna fråga kommer att diskuteras utförligare 

senare i uppsatsen. 

 

4.3  Artikel 4 – hemvistartikeln 

 

Enligt artikel 1 i modellavtalet är avtalet tillämpligt på alla personer som enligt art. 4 har 

hemvist i en eller flera stater. Hemvistartikeln är således grundläggande för 

tillämpningen av OECD:s modellavtal. Om ett skattesubjekt inte har hemvist i någon av 

de aktuella staterna kan inte avtalet tillämpas. I de flesta fall leder en tillämpning av art. 

4 till att den stat där personen är obegränsat skattskyldig anses vara hemviststaten. 

Skulle personen vara obegränsat skattskyldig i båda staterna får den s.k. tiebreak-regeln 

i 4.2 (fysiska personer) och 4.3 (juridiska personer) avgöra var personen har sin 

hemvist. För klarhetens skull kan det vara värt att återge första meningen av art 4.1 i 

modellavtalet eftersom det är denna mening som är avgörande för diskussionen i 

uppsatsen. 

 

”For the purposes of this convention, the term ‘resident of a Contracting State’ means 

any person who, under the laws of that State, is liable to tax (min kursivering) therein 

by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a 
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similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local 

authority thereof.”  

 

Uppräkningen av domicil, bosättning och ledningens säte är inte menade som krav för 

att hemvist ska anses föreligga, utan utgör endast exempel på vad som i staters 

inhemska lagstiftning ofta anses lägga grund för skattskyldighet. Att uppräkningen 

endast syftar till att exemplifiera detta framgår också av det efterföljande uttrycket ”or 

any other criterion of a similar nature”. Vad som utgör hemvist för en person bestäms 

av statens interna rätt, och artikeln är på det sättet bara en hänvisning till dessa regler.
38

 

Den andra meningen av art 4.1 utesluter personer som endast är begränsat skattskyldiga 

enligt intern rätt. Det är alltså en obegränsad skattskyldighet, ”comprehensive taxation”, 

som avses för att en person ska anses ha hemvist.
39

 

 

Det avgörande för om en person anses ha hemvist i en stat är om personen är ”liable to 

tax” i denna stat. Vissa tolkningsproblem är dock kopplade till detta begrep. En person 

kan exempelvis vara obegränsat skattskyldig i en stat utan att faktiskt betala skatt. Detta 

kan bero på att personen är undantagen från beskattning om den uppfyller vissa kriterier 

i den inhemska lagstiftningen. Det har länge förekommit en diskussion huruvida 

begreppet ”liable to tax” innefattar ett krav på verkligen beskattning, eller om begreppet 

endast avser att personen enligt intern rätt är obegränsat skattskyldig.  

 

Begreppet ”liable to tax” blir i denna situation svårtolkat och kommentaren till 

modellavtalet ger inte något entydigt svar. Det uttrycks å ena sidan att i många stater 

anses ett skattesubjekt vara ”liable to tax” även om staten ifråga inte faktiskt beskattar 

subjektet. Som exempel tas pensionsfonder och välgörenhetsorganisatoner som i många 

fall är undantagna från beskattning på grund av att de uppfyller vissa krav i 

lagstiftningen. Misslyckas de med att möta dessa krav kommer de att bli föremål för 

besattning.
40

 I nästa stycke uttrycks det å andra sidan att vissa stater anser att ett subjekt 

som inte beskattas inte heller kan anses vara ”liable to tax”, och därför inte uppfyller 

kravet på hemvist.
41

 Kommentaren ger ingen vägledning vilken av tolkningarna OECD 

rekommenderar utan det framstår mer som enbart en redogörelse för hur olika stater har 

                                                      
38

 Kommentaren till OECD:s modellavtal, art. 4, p. 4. 
39

 Kommentaren till OECD:s modellavtal, art. 4. p. 8 - 8.3. 
40

 Kommentaren till OECD:s modellavtal, art. 4. p. 8.6. 
41

 Kommentaren till OECD:s modellavtal, art. 4. p. 8.7. 
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valt att tolka innebörden av begreppet. Av texten till kommentaren går det dock enligt 

min mening att utläsa att den uppfattning som är vanligast bland världens länder är den 

förstnämnda. I stycke 8.6 i kommentaren till art. 4 uttalas att ”in many states (min 

kursivering), a person is liable to comprehensive taxation even if the Contracting State 

does not in fact impose tax”. I efterföljande stycke skrivs istället ”in some states (min 

kursivering), however, these entities are not considered liable to tax if they are exempt 

from tax under domestic tax laws”. Det får tolkas utifrån skillnanden i ”many states” 

och ”some states” som att den vanligaste uppfattningen är att någon faktisk 

skattskyldighet inte krävs. 

 

Dahlberg kallar det första stycket, 8.6, det inkluderande förhållningssättet, och det andra 

stycket, 8.7, det exkluderande förhållningssättet, vilket även är termer som kommer att 

användas fortsättningsvis i uppsatsen.
42

 

 

Problemet har lett till relativt omfattande diskussioner både i praxis och bland 

internationella författare. Frågan som diskuteras är hur artikeln ska tolkas och vilket 

syfte som ligger till grund för artikeln. Den ena uppfattningen är att ”liability to tax” 

innefattar ett krav på faktisk skattebetalning. Detta hänger ihop med att skatteavtalens 

syfte främst anses vara att undvika dubbelbeskattning. Föreligger ingen faktisk 

skattskyldighet finns inte heller någon dubbelbeskattningssitation, eftersom ett subjekt 

som är skattebefriat i en stat inte utsätts för dubbelbeskattning. Den andra uppfattningen 

är att ”liability to tax” inte bär med sig ett krav på faktisk skattskyldighet. Detta kan ses 

i ljuset av uppfattningen att skatteavtalens främsta syfte är att uppnå en skälig 

fördelning av beskattningsrätten stater emellan. I ett sådant fall torde det stå en stat fritt 

att inte beskatta ett subjekt utan att detta påverkar tillämpningen av skatteavtalet. En stat 

kan också vid ett senare tillfälle komma att utnyttja sin beskattningsrätt och mot denna 

bakgrund kan det hävdas att skatteavtalen inte bara ska skydda mot faktisk beskattning 

utan även mot en potentiell sådan. Wheeler använder situationen när en person har en 

väsentlig anknytning till en stat och således är obegränsat skattskyldig, men denna stat 

påför inte personen någon skatt som exempel. I det fallet finns det en potentiell 

”liability to tax” men inte en faktisk sådan.
43
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Utifrån uppfattningen att skatteavtalens främsta syfte är att motverka dubbelbeskattning 

är det naturligt att faktisk skattebetalning är ett krav för avtalens tillämplighet. Om det 

inte föreligger en dubbelbeskattningssituation finns det enligt denna uppfattning inte 

heller någon anledning till att skatteavtalet ska tillämpas. Den kanadensiska högsta 

domstolen verkar i domen ”Crown Forest Industries” ansluta sig till detta synsätt. 

Uttalandet är inte helt entydigt, och dessutom gjort i ett obiter dicta, vilket gör dess 

rättskällevärde något osäkert anser jag.
44

 Ett tydligare uttalande kommer från en indisk 

domstol, ”Indian Authority for Advance Rulings”, där frågan behandlades i samband 

med skatteavtalet mellan Indien och Förenade Arabemiraten. Målet gällde en man som 

hade sin hemvist i Förenade Arabemiraten, ett land som inte påför sina invånare någon 

beskattning. I och med att mannen inte betalade någon skatt i sitt hemvistland uttalade 

domstolen att skatteavtalet bara är till för subjekt som är skyldiga att betala skatt två 

gånger på samma inkomst. På grund av detta kunde inte mannen inte ta del av 

förmånerna i skatteavtalet mellan staterna.
45

 Baker håller med domstolen i dess 

uttalande och menar att om en person inte betalar någon skatt är det svårt att se hur 

denna person kan vara ”liable to tax”.
46

 Från samma domstol finns också ett avgörande 

från 2005 vilket även det rörde skatteavtalet mellan Indien och Förenade Arabemiraten. 

Utgången i målet blev återigen att personen inte kunde ta del av skatteavtalets 

förmåner.
47

 Denna praxis kom dock att ändras i ett senare mål, vilket kommer att 

återges nedan.  

 

Vid arbetet med den aktuella lagändringen av investeringsfondernas 

beskattningssituation behandlades frågan om denna ändring skulle påverka 

skatteavtalens tillämplighet på investeringsfonder. I Fondskatteutredningen som 

föregick regeringens proposition uttalades att när investeringsfonder inte längre blir 

skattskyldiga för intäkter i fonden innebär detta också att fonderna inte längre kommer 

att anses som sådana subjekt som har rätt till förmåner enligt skatteavtalen.
48

 Min 

uppfattning är att Fondskatteutredningen i och med detta förespråkar att en faktisk 
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skattskyldighet krävs för att omfattas av de svenska skatteavtalen. Regeringens 

ställningstagande är av mer försiktig art än Fondskatteutredningens då regeringen uttalar 

att fonderna efter lagändringen riskerar att inte längre ses som sådana skattesubjekt som 

har rätt till förmåner enligt skatteavtal.
49

 Uttalandet utvecklas inte ytterligare i 

propositionen, men väcker i alla fall frågan om faktisk skattskyldighet krävs. 

 

I de svenska förarbetena till de införlivandelagar som stiftas för att göra skatteavtalen 

till intern rätt återfinns ibland en förklaring till vad som avses med hemvistartikeln. Som 

exempel kan tas propositionen till införlivandelagen av skatteavtalet mellan Sverige och 

Polen, i vilken regeringen uttalar att den skattskyldighet som avses i avtalet inte är 

någon formell eller symbolisk skattskyldighet. Skattskyldigheten ska, enligt 

propositionen, i princip innebära en skyldighet att erlägga skatt enligt de 

inkomstskattetabeller som normalt tillämpas för personer som är obegränsat 

skattskyldiga i staten i fråga.
50

 Uttalandet kan tolkas som att Sverige stöder 

ståndpunkten att det krävs faktisk beskattning för att avtalet ska bli tillämpligt på ett 

subjekt.  

 

Mot denna uppfattning står uppfattningen att skatteavtalens syfte är att på ett skäligt sätt 

fördela beskattningsunderlaget mellan staterna. Denna uppfattning har även den vunnit 

stöd i praxis och doktrin. För svenskt vidkommande har Högsta förvaltningsdomstolen 

(dåvarande Regeringsrätten) behandlat frågan och anslutit sig till den senare 

uppfattningen.
51

 Målet gällde ett svenskt bolag som hade fem dotterbolag i Luxemburg, 

vilka i sin tur ägde varsin värdepappersfond. På grund av ett undantag i den 

luxemburgska lagstiftningen erlade fonderna mycket låg skatt. Frågan i målet var 

således om dessa lågbeskattade utländska juridiska personer omfattades av det svensk-

luxemburgska skatteavtalet. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) utgick ifrån två 

tolkningsalternativ. Det ena alternativet innebar att det var tillräckligt att fondbolagen 

hade sådan anknytning till Luxemburg som för den kategori de tillhörde normalt sett 

medförde obegränsad skattskyldighet. Det andra tolkningsalternativet innebar att 

fonderna utöver den obegränsade skattskyldigheten faktiskt underkastades beskattning 

och inte på grund av speciallagstiftning var befriade från bolagsskatt. 
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Efter att ha prövat avtalets ordalydelse, avtalets syfte och ändamål, och vägt in åsikter 

som uttryckts i doktrin kom HFD fram till att tolkningsalternativ 1, att någon faktisk 

beskattning inte krävs utan det räcker med att subjektet är obegränsat skattskyldigt, 

vägde tyngst. Utgången i detta mål passar därmed in i det inkluderande 

förhållningssättet i kommentaren. HFD uttalar i domen att det även finns skäl som talar 

för att tolkningsalternativ 2 skulle kunna gälla, men att den sammanvägda 

argumentationen till övervägande del ger stöd för alternativ 1.
52

 Enligt Dahlberg får det 

i och med detta avgörande tolkas som att Sverige har anslutit sig till det inkluderande 

förhållningssättet, vilket också är det förhållningssätt han förespråkar.
53

  

  

Som nämnt kom en indisk domstol i ett senare mål att ändra den praxis som återgetts 

ovan. I målet hade Indien en rätt att beskatta bolaget i fråga i egenskap av källstat, och 

Förenade Arabemiraten företaget på grund av bolagets hemvist i landet. Förenade 

Arabemiraten påförde dock inte bolaget någon skatt. Domstolen uttalade att detta 

faktum inte medförde att avtalet inte kunde tillämpas. Enligt domstolen omfattar 

”liability to tax” också situationer när potentiell ”liability to tax” föreligger. Förenade 

Arabemiraten kan i teorin komma att ändra sin lagstiftning senare, och då påföra 

företaget beskattning. Därför ansågs företaget potentiellt ”liable to tax” och hade rätt att 

ta del av skatteavtalets förmåner.
54

 

 

Vogel menar att skatteavtalen inte bara skyddar mot faktiskt dubbelbeskattning, utan 

även mot potentiell dubbelbeskattning.
55

 Enligt honom krävs det alltså ingen faktiskt 

skattebetalning, utan det krävs endast att personen har en sådan anknytning till staten 

som kan leda till full skattskyldighet.
56

 Även Ward och Avery Jones m.fl. har uttryckt 

en liknande åsikt i en kommentar till det ovan nämnda kanadensiska fallet ”Crown 

Forest Industries”. De menar att om en person har samma anknytning till en stat som en 

person som är obegränsat och faktiskt skattskyldig kan även den personen sägas vara 

”liable to tax” även om denne inte faktiskt betalar någon skatt på grund av undantag i 
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lagstiftningen.
57

 Det står, enligt min uppfattning, klart att ovan nämnda författare ser på 

hemvistartikeln som ett anknytningsrekvisit och inte ett rekvisit som är beroende av 

skatt faktiskt betalas. Det avgörande för tillämpningen av artikeln enligt dem är således 

om det går att hitta en anknytning till staten som i vanliga fall räcker för att anses  vara 

obegränsat skattskyldig.  

 

Av diskussionen ovan framgår att rättsläget är ovisst, och att det går att anföra stöd för 

båda de presenterade synsätten. Couzin har gjort en djupare undersökning av tolkningen 

och kommit fram till att gränsen för vad som omfattas av ”liable to tax” i många fall är 

oklar. En lexikalisk tolkning av begreppet ”liable to tax” ger enligt honom visst stöd åt 

att det krävs en faktisk skattebetalning. Dock finns det vissa praktiska skäl som ger stöd 

för att en sådan tolkning av begreppet inte är lämplig och att det därför inte krävs någon 

faktisk skattebetalning.
58

 Han framhåller senare att om man finner ett exempel som talar 

för det ena synsättet så går det också att finna exempel som talar för det andra 

synsättet.
59

 

 

Min uppfattning är begreppet inte innefattar ett krav på faktisk skattskyldighet. Det 

finns till att börja med, enligt min mening, visst begreppsmässigt stöd för detta i 

användningen av skatteavtal. I den internationella skatterätten talas det om ”subject to 

tax” och avtalen innehåller ibland ”subject to tax”-klausuler. Syftet med dessa är att 

utesluta de subjekt från skatteavtalen som inte är faktiskt skattskyldiga. Det kan 

möjligen hävdas att ”subject to tax”-klausuler syftar till att undvika ”double non-

taxation” medan ”liable to tax” handlar om villkoren för hemvist och att de således inte 

går att jämföra. Dock anser jag att det går att ställa dessa begrepp i motsats till varandra 

eftersom en tolkning av ”liable to tax” som ett krav på faktisk skattebetalning hade gjort 

”subject to tax”-klausuler obsoleta då skattebefriade subjekt aldrig kunnat åtnjuta 

avtalsförmåner och någon ”double non-taxation” på så sätt inte hade kunnat uppstå. Att 

ha ett begrepp som syftar till att utesluta subjekt som inte betalar skatt från 

skatteavtalens förmåner hade inte varit nödvändigt om ”liable to tax” redan innefattade 

ett sådant krav. 
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Begreppet ”liable to tax” kan bestå av två innebörder och det är inte helt klart vilken av 

innebörderna som avses. Enklast kan det beskrivas som att ”liable to tax” kan översättas 

till den tekniska termen ”obegränsat skattskyldig” men frågan är om denna obegränsade 

skattskyldighet också bär med sig ett krav på att faktiskt betala skatt. Couzin har som 

nämnt ovan uttryckt stöd för att den lexikaliska tolkningen av ”liable to tax” antyder att 

en faktisk skattskyldighet krävs. Jag anser att det även måste göras en jämförelse med 

övriga begrepp som används i skatteavtalen för att kunna uttolka vad ett begrepp 

innebär. I och med att det finns ett begrepp, ”subject to tax”, som används som term för 

när faktisk skattskyldighet krävs gör det att den lexikaliska tolkningen av ”liable to tax” 

måste anpassas till sitt sammanhang. Min uppfattning är att detta får tolkas som att 

”liable to tax” är ett bredare begrepp än ”subject to tax” och således inte kräver någon 

faktisk skattskyldighet.
60

  

 

Ett ytterligare argument är att en stat kan vilja undanta vissa subjekt eller inkomster från 

beskattning som ett incitament för att främja användandet av dessa. Att se ”liable to tax” 

som ett skattebetalningsrekvisit skulle då kunna leda till att detta får motsatt effekt. Om 

det skulle krävas faktisk skattebetalning uppstår en situation där det staten avser som ett 

positivt incitament, skattebefrielsen, i verkligheten leder till att subjektet inte får ta del 

av skatteavtalens förmåner och på så sätt drabbas negativt. Detta får dock vägas mot det 

faktum att ett subjekt, om ”liable to tax” ses som ett anknytningsrekvisit, kan ta del av 

avtalsmässiga förmåner trots att någon dubbelbeskattning inte föreligger. Subjektet 

skulle kunna utnyttja avtalen för att nå skattelättnader och undkomma beskattning. 

Situationer av ”double non-taxation” skulle till exempel kunna uppstå. OECD-länderna 

har de senaste  åren förändrat sin syn på detta, och mycket av dess arbete just nu lägger 

fokus på att täppa till sådana luckor. Arbetet med BEPS
61

 är ett exempel detta. I 

situationer där skatteavtalen används som ett verktyg för att undkomma beskattning 

finns det skäl att begränsa avtalens tillämplighet. Min uppfattning är dock att detta 

bättre görs genom regler vars syfte är att förhindra ”treaty shopping”.  
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4.4  Investeringsfonder och OECD 

 

Det finns ytterligare uttalanden i kommentaren som är av särskilt intresse för 

investeringsfonder. 2010 togs ett antal uttalanden in i kommentaren rörande så kallade 

CIV:s (förkortningen står för Collective Investment Vehicles och används av OECD 

som ett samlingsnamn för investeringsfonder). I kommentaren till artikel 1, p 6.9 – 6.16 

diskuteras i vilken omfattning investeringsfonder omfattas av skatteavtalens 

tillämpningsområde. Först slås det fast att investeringsfonder som är skatterättsligt 

transparenta inte omfattas av hemvistregeln i artikel 4.
62

 I nästa stycke tas en situation 

upp som starkt påminner om den skatterättsliga situationen för svenska 

investeringsfonder. OECD uttalar: ”By contrast, in other States, a CIV is in principle 

liable to tax but its income may be fully exempt, for instance, if the CIV fulfils certain 

criteria with regard to its purpose, activities or operation, which may include 

requirements as to minimum distributions, its sources of income and sometimes its 

sectors of operation.” Efter detta uttalar OECD att för de stater som använder sig av det 

inkluderande förhållningssättet i kommentaren 8.6 till artikel 4 skulle en CIV anses ha 

hemvist i staten på grund av att den är obegränsat skattskyldig. Även om 

investeringsfonder är helt undantagen från beskattning kan hemvistkravet vara uppfyllt 

om kriterierna för att undantas från beskattning är tillräckligt tydliga (”sufficiently 

stringent”).
63

 Till sist uttalas att för stater som har det exkluderande förhållningssättet 

kommer investeringsfonder i de flesta fall inte anses ha hemvist i staten, och att stater 

med detta förhållningssätt uppmuntras till att belysa detta i sina bilaterala 

förhandlingar.
64

 

 

I styckena 6.11 och 6.12 är två saker av särskilt intresse. För det första förefaller 

uttalandet om att regler som helt undantar en CIV från beskattning ska vara ”sufficiently 

stringent” helt nytt. Detta krav nämns inte uttryckligen i samband med kommentaren till 

artikel 4, trots att en hänvisning sker till det inkluderande förhållningssättet som 

redovisas där. Däremot innehåller kommentaren 8.6 till artikel 4, som nämnt ovan, ett 

uttalande om pensionsfonder och välgörenhetsorganisation som genom att de uppfyller 

vissa krav är skattebefriade. Dock nämns inget om dessa kravs kvalitativa utformning, 

eller att det ska vara särskilt tydliga. 
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Till grund för kommentarerna 6.9 – 6.16 till artikel 1 ligger en rapport som publicerades 

av OECD:s Committee on Fiscal Affairs i april 2010. I rapporten, vars slutsatser 

inkorporerats i kommentaren
65

, förs en längre diskussion om skattebefriade 

investeringsfonders hemvist. Enligt rapporten varierar skattebehandlingen av 

investeringsfonder världen över, men syftet med de flesta regler är att skapa neutralitet 

mellan direktinvesteringar i värdepapper och att investera genom en fond. Vidare uttalas 

att om en stat använder sig av det inkluderande förhållningssättet kommer en CIV anses 

ha hemvist i staten så länge den är obegränsat skattskyldig, oavsett om staten beskattar 

fonden eller inte. Dock, tillägger man, kommer sättet som neutraliteten (det vill säga 

skattelättnaden för en CIV) uppnås på påverka analysen huruvida fonden ska anses vara 

”liable to tax” i staten.
66

 Återigen uppfattar jag detta som att ett kvalitativt krav på de 

kriterier som leder till skattebefrielse för fonden förespråkas. 

 

Det efterföljande uttalandet är intressant för svenska investeringfonders situation. Först 

konstaterar rapporten att skatterättsligt transparenta fonder inte kan anses ha hemvist i 

en stat, vilket också återfinns i kommentaren. Vidare uttalar rapporten att en fond som 

är helt och villkorslöst undantagen (”totally and unconditionally exempt”) från 

beskattning, utan hänsyn till vilken typ av inkomst den får och vilket utdelning den 

företar, inte heller kan anses ha sin hemvist i en stat enligt artikel 4 i modellavtalet. 

Däremot, fortsätter rapporten, kommer en CIV som inte är transparent anses uppfylla 

hemvistkravet även om de specifika inkomster den erhåller är undantagna från 

beskattning.
67

 Det görs alltså här skillnad på icke-transparenta fonder som är helt och 

villkorslöst undantagna från beskattning och sådana fonder vars specifika inkomster är 

undantagna från beskattning, eller om de genom avdragsrätt för utdelning undkommer 

beskattning. Denna sista del har inte ordagrant överförts från rapporten till 

modellavtalets kommentar, men möjligtvis kan det ses som att kravet på att villkoren 

ska vara ”sufficiently stringent” har hämtat sin inspiration från denna del. Klart är, 

enligt min mening, i alla fall att det uppställs någon form av kvalitativt krav på hur de 

skattebefriande reglerna är utformade. Däremot ges det ingen vägledning i hur de två 

begreppen förhåller sig till varandra. Min tolkning är följande. För det första krävs det 
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att ett subjekt inte är helt och villkorslöst undantagna från beskattning (”totally and 

unconditionally exempt”). Jag tolkar inte dessa två rekvisit som alternativa, utan att de 

ska läsas tillsammans. För det andra krävs det att villkoren som ställs på subjektet för att 

uppnå skattebefrielsen är tillräckligt tydliga (”sufficiently stringent”). Det finns ingen 

ledning i kommentaren om vad som avses med detta begrepp men min tolkning är att 

reglerna som villkorar skattebefrielsen måste vara utformade på ett sätt som gör att 

skattebefrielsen inte framstår som ett enkelt undantag för alla subjekt av detta slag. Min 

uppfattning är alltså inte att ”sufficiently stringent” handlar om att skattebefrielsen ska 

uppnås på ett visst sätt, utan att de krav som ställs för att uppnå denna förmån är tydligt 

reglerade. I nästa kapitel kommer en tillämpning av dessa begrepp göra på svenska 

investeringsfonders situation. 
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5  Omfattas svenska investeringsfonder av hemvistbegreppet? 

 

5.1  Svensk-spanska skatteavtalet 

 

Domen som denna uppsats tar avstamp i gällde det svensk-spanska skatteavtalet och 

Swedbank Roburs begäran att få ett hemvistintyg utfärdat för en av sina fonder. Därför 

kommer nu en prövning av ovan diskuterade principer ske gentemot det svensk-spanska 

skatteavtalet.  

 

Skatteavtalet mellan Sverige och Spanien kom till 1976. Avtalet är en uppdatering av 

det tidigare skatteavtalet från 1963. Avtalet är utformat efter det då gällande 

modellavtalet, och överensstämmer med detta i, för uppsatsen, väsentliga delar.
68

 Efter 

lagförändringen 2012 betalar svenska investeringsfonder inte längre någon skatt på sina 

inkomster. De är däremot fortsatt att anse som juridiska personer vilket leder till att de, 

åtminstone i formell mening, är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Frågan blir därför 

om det räcker för att hemvist ska föreligga att fonden är obegränsat skattskyldig i 

Sverige eller krävs det också att den faktiskt beskattas? 

 

För att utreda om svenska investeringsfonder omfattas av hemvistbegreppet i 

skatteavtalet mellan Sverige och Spanien kommer jag tillämpa reglerna i 

Wienkonventionen på det sätt som är föreskrivet vid tolkning av traktat. 

 

Enligt p. 1 i art 31 är det avtalstexten som ska ligga till grund för tolkningen. Utifrån 

denna ska parternas gemensamma avsikt tolkas och vad de avsåg med textens innebörd, 

mot bakgrund av traktatens ändamål och syfte. Texten i det svensk-spanska skatteavtalet 

skiljer, som nämnt ovan, sig inte i de relevanta delarna från utformningen av OECD:s 

modellavtal (varken dåvarande eller nuvarande version) och någon egentlig vägledning 

av uttrycket ”liable to tax” finns därför inte i texten. Det går, anser jag, inte att utläsa ur 

endast texten om parterna avsett att ”liable to tax” innefattar ett krav på faktisk 

skattskyldighet eller ej. Inte heller ger traktatens syfte och ändamål någon egentlig 

vägledning. Som återgett ovan finns det skilda meningar om vad ett skatteavtals 

egentliga syfte är och det blir därför svårt att stödja sig på detta för att tolka 
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avtalstexten. Det finns inte heller något i avtalstexten som antyder hur parterna ser på 

avtalets syfte och ändamål. 

 

Enligt p. 2 kan även överenskommelser som träffades mellan parterna vid traktatens 

ingående eller dokument som av en part vid traktatens ingående och accepterats av den 

andra parten utgöra en del av sammanhanget vid tolkningen av traktaten. Någon sådan 

överenskommelse eller sådant dokument finns inte mellan Spanien och Sverige. Enligt 

p. 3 ska det även utöver sammanhanget tas hänsyn till efterföljande överenskommelser 

eller praxis mellan parterna rörande traktatens tolkning eller tillämpning. Inte heller 

något sådant finns mellan staterna i det aktuella fallet. Till sist ska det ett uttryck enligt 

p. 4 tilläggas en speciell mening om det fastställts att detta var parternas avsikt. Det 

finns inget som tyder på att ett uttryck ska tolkas på ett särskilt sätt i det aktuella 

skatteavtalet, och någon sådan överenskommelse finns inte.  

 

Som återgett ovan ansluter jag mig till uppfattningen att modellavtalet med tillhörande 

kommentar som var gällande vid skatteavtalets ingående får anses utgöra en del av den 

”gängse meningen” vid tolkningen av avtalet. När avtalet mellan Spanien och Sverige 

slöts byggde detta på OECD:s modellavtal från 1963. Ingen av uttalandena rörande 

”liable to tax” som numera finns i kommentaren fanns vid denna tidpunkt att tillgå.
69

 

Detta gör att en tolkning av skatteavtalet mellan Sverige och Spanien enligt art. 31 

Wienkonventionen blir osäker. I ett läge när en tolkning enligt art. 31 inte leder till 

klarhet stadgas det i art. 32 Wienkonventionen att supplementära tolkningsmedel kan 

användas. Som uttryckt ovan är jag av uppfattningen att nya kommentarer till 

modellavtalet kan användas som supplementära tolkningsmedel. Därför kommer dessa 

nu att användas och tillämpas på skatteavtalet mellan Sverige och Spanien.  

 

5.2  Det inkluderande och det exkluderande synsättet 

 

I kommentaren till art. 4 i styckena 8.6 och 8.7 uttrycks, vilket återgetts ovan, det som 

Dahlberg har kommit att kalla det inkluderande och det exkluderande synsättet. Dessa 

två stycken lades till år 2000 och hade urpsrungligen numreringen 8.2 och 8.3.
70
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Styckena tar inte ställning till vilket synsätt som OECD rekommenderar, utan är enligt 

min mening endast en återgivelse av de två skilda tolkningarna. Som jag har diskuterat 

ovan framstår det av textens utformning som att det inkluderande synsättet är det 

vanligaste. För svensk del finns det ingen reservation eller observation till kommentaren 

som visar på vilket av de två synsätten Sverige ansluter sig till. Min uppfattning är 

därför att ledning får sökas i interna källor. Dessa har återgetts i kapitel 4 och för längre 

bakgrund hänvisas därför till detta kapitel. 

 

Av stor betydelse i frågan rörande vilket synsätt Sverige har anslutit sig till är RÅ 1996 

ref. 84. Utkomsten var att de skattebefriade subjekten ansågs kunna ta del av det i målet 

aktuella skatteavtalet. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen var det tillräckligt att 

fonderna enligt intern rätt var obegränsat skattskyldiga och något krav på faktisk 

beskattning fanns inte. Mot denna uppfattning kan det hämtas stöd i uttalanden som 

regeringen har gjort i vissa propositioner till införlivandelagar av andra skatteavtal som 

Sverige har ingått. I dessa uttalas att skattskyldigheten som avses enligt avtalen i princip 

innebär en skyldighet att erlägga skatt.
71

 Vidare finns också uttalandena i propositionen 

till lagändringen om förändrad beskattning för investeringsfonder att fonderna i och 

med lagändringen riskerade att inte längre omfattas av skatteavtal.
72

 

 

Utifrån dessa argument går det att diskutera Sveriges plats i antingen det inkluderande 

eller exkluderande synsättet. Dahlberg anser att RÅ 1996 ref. 84 talar för att Sverige 

anslutit sig till det inkluderande synsättet. Han anser att uttalandena som finns i t.ex. 

propostionen till införlivandelagen av det svensk-polska skatteavtalet har lågt 

rättskällevärde vid tolkningen av skatteavtal eftersom det är ett ensidigt uttalande och 

det inte är givet att detta speglar den gemensamma partsavsikten hos parterna.
73

 Jag 

delar i detta avseende Dahlbergs uppfattning. RÅ 1996 ref. 84 är enligt min mening ett 

starkt argument för att Sverige har anslutit sig till det inkluderande synsättet. Domen 

gällde förvisso en annan lagstiftning men utgången, att det räcker med en obegränsad 

skattskyldighet, går att applicera även på vår situation. Vidare har domstolen i 
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domskälen gjort en, enligt min mening, övertygande genomgång av argumenten för och 

emot de två synsätten och slutsatsen är välargumenterad. 

 

Vad det gäller regeringens uttalanden om att investeringsfonder riskerar att inte längre 

kunna ta del av skatteavtal anser jag rättskällevärdet vara något osäkert. Detta beror på 

vissa oklarheter kring uttalandet. I Fondskatteutredningen som föregick propositionen 

uttalades tydligt att investeringsfonder efter ändringen inte längre skulle kunna ta del av 

skatteavtal. Detta ändrades till propositionen till att fonderna riskerar att inte kunna ta 

del av avtalen. Uttalandet i propositionen utvecklas inte mer än så, utan det konstateras 

endast att en sådan risk finns. Att regeringens uttalande skiljer sig från 

Fondskatteutredningens förklaras inte heller. Enligt min uppfattning är det av naturliga 

skäl regeringens uttalande i propositionen som väger tyngst. Att ordet ”riskerar” 

används innebär att det också finns en möjlighet att investeringsfonderna fortsatt får ta 

del av skatteavtalen. Regeringen utesluter i alla fall inte detta. Det blir i och med detta 

svårt att hävda att propositionen ger uttryck för att det exkluderande synsättet ska gälla. 

Utifrån detta, och utgången i RÅ 1996 ref. 84, anser jag att Sverige ansluter sig till det 

inkluderande synsättet.  

 

5.3  Särskilt om investeringsfonder  

 

OECD har på senare år kommit med kommentarer som specifikt rör frågan om 

skattebefriade investeringsfonder. Frågan är om en tillämpning av dessa förändrar 

situationen för svenska investeringsfonder. Uttalandena som återfinns i kommentaren 

till art. 1 stycke 6.8 - 6.34 lades till 2010. För svensk del är det framförallt stycke 6.11 

och 6.12 som är av intresse. Dessa har i längd behandlats under rubrik 4.4, men kommer 

i korthet att upprepas här. I dessa stycken behandlas frågan när investeringsfonder som i 

princip är obegränsat skattskyldiga men erhåller skattelättnader eller helt undantas från 

beskattning. I kommentaren stadgas att även om en investeringsfond är helt undantagen 

från beskattning kan fonden uppfylla hemvistkravet om villkoren för att undantas från 

beskattning är tillräckligt tydliga (”sufficiently stringent”). Detta uttalande blir 

intressant i jämförelse med reglerna som undantar de svenska investeringsfonderna från 

beskattning. För att dessa ska få ta del av skatteavtalen krävs alltså enligt detta uttalande 

att de svenska reglerna uppfyller kravet på att vara tillräckligt tydliga. I kommentaren 
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framgår inte vad som avses med ”sufficiently stringent” men som återgetts ovan är min 

uppfattning att uttrycket hör samman med ”totally and unconditionally exempt” som 

användes i rapporten som föregick tillägget i kommentaren.
74

  

 

För att avgöra investeringsfondernas situation krävs därför en analys av de svenska 

reglerna. Min tolkning av de aktuella begreppen kräver att de svenska reglerna för det 

första villkorar skattebefrielsen, och för det andra att dessa villkor är tillräckligt tydliga i 

sin utformning. Vad det gäller de svenska reglerna i inkomstskattelagen stadgas endast i 

6 kap. 5 § IL att värdepappersfonder och specialfonder inte är skattskyldiga för 

inkomster i fonden. Det uppställs inga krav i paragrafen för att bli skattebefriad. 

Däremot är värdepappersfond och specialfond kvalificerade begrepp som kräver att 

vissa villkor uppfylls. Den civilrättsliga regleringen av värdepappersfonder och 

specialfonder är omfattande, vilket har getts exempel på i tidigare kapitel. Detta medför 

att om en investeringsfond inte uppfyller kraven i LVF eller LAIF blir skattebefrielsen i 

6 kap. 5 § IL inte tillämplig. I en sådan situation borde istället inkomstskattelagens 

allmänna regler bli tillämpliga. Det har också, som nämnts ovan, hävdats att i och med 

införandet av LAIF har en tredje fondtyp uppstått vid sidan av specialfonder och 

värdepappersfonder.
75

 Stödet för detta är att en alternativ investerinsfond i LAIF 

definieras enligt 1 kap. 2 § LAIF som ett företag som som inte utgör en UCITS-fond 

och som bildats för kollektiva investeringar och som tar emot kapital från ett antal 

investerare för att investera i enlighet med en fastställd investeringspolicy till förmån för 

dessa investerare. Specialfonder i sin tur har en snävare formulering enligt 12 kap. 

LAIF. Det kan utifrån detta hävdas att fonder generellt sett inte är skattebefriade. En 

fond som inte uppfyller kraven på att vara en specialfond skulle ändå kunna uppfylla 

kraven på att vara en alternativ investeringsfond enligt rekvisiten i 1 kap. 2 § LAIF, men 

inte erhålla den skattebefrielse som specialfonder erhåller. Även om det enligt min 

mening får sägas vara osäkert huruvida en tredje fondtyp uppstått i och med införandet 

av LAIF, talar detta ändå för att specialfonder och värdepappersfonder är kvalificerade 

begrepp som är föremål för tydliga villkor. 
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Förmånen av skattebefrielse för investeringsfonder är således betingad av att dessa 

uppfyller de civilrättsliga krav som finns i lagstiftningen. Även Dahlberg delar denna 

uppfattning.
76

 Att dessa regler ligger utanför inkomstskattelagen anser jag inte borde 

påverka bedömningen. Sant är att om en fond inte uppfyller kraven i LVF är det inte att 

anse som en värdepappersfond. I kommentarens stycke 6.11 föreskrivs att den legala 

formen inte är avgörande för bestämmandet av ett subjekts hemvist utan det är den 

skattemässiga behandlingen. Det skattemässiga resultatet av att uppfylla dessa krav är 

att fonden blir skattebefriad. Detta är enligt min mening ett bra exempel på en 

skattefrihet som inte bara är resultatet av ett enkelt undantag utan resultatet av tydliga 

och faktiska villkor. Själva kravet ligger alltså i att uppfylla de civilrättsliga regler som 

krävs för att utgöra en specialfond eller värdepappersfond. Reglerna för att anses vara 

en värdepappersfond eller specialfond är i sin tur tydligt utformade och uppställer 

specifika krav på fondens förfarande (exempelvis riskspridning, information, etc). 

Utifrån detta anser jag att det föreligger tydliga villkor för att uppnå den skattebefrielse 

som ges investeringsfonder enligt inkomstskattelagen.  

 

5.4  Slutsatser 

 

I detta kapitel har jag gjort en tolkning av det svensk-spanska skatteavtalet utifrån 

Wienkonventionens regler. Av pedagogiska skäl finns det anledning att sammanfatta 

slutsatserna. Som framgått ovan ansåg jag att en tolkning av avtalet enligt art. 31 

Wienkonventionen inte gav något klart svar på hur uttrycket ”liable to tax” skulle tolkas 

enligt parterna. Därför valde jag att använda mig av supplementära tolkningsmedel 

enligt art. 32 Wienkonventionen. De kommentarer jag använt är dels de som finns i 

styckena 8.6 och 8.7 till art.4, dels de som finns i (främst) styckena 6.12 och 6.13 till 

art. 1. Min uppfattning är att tillämpningen av dessa två ger uttryck för det lämpligaste 

resultatet rörande investeringsfonder och hemvistbegreppet. 

 

I kommentaren till art. 4 stycke 8.6 uttrycks det så kallade inkluderande synsättet. Detta 

innebär att en stat tolkar begreppet ”liable to tax” endast som ett krav på att 

skattesubjektet har en sådan anknytning till en stat som normalt krävs för att vara 

obegränsat skattskyldigt. Något krav på skattebetalning finns inte. Det är anknytningen 
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som ska bedömas när art. 4 hänvisar till intern rätt för att bestämma om ett subjekt har 

sin hemvist i staten. I kapitel 3 har jag diskuterat de två synsätten på ”liable to tax” och 

kommit fram till slutsatsen att detta också är den mest övertygande tolkningen. Vidare 

anser jag att Sverige i och med RÅ 1996 ref. 84 har anslutit sig till det inkluderande 

synsättet.   

 

I kommentaren till art. 1 stycke 6.12 uttrycks det att om en stat har det inkluderande 

synsättet och reglerna för en helt skattebefriad investeringsfond är tillräckligt tydliga 

kommer en sådan fond ändå anses ha hemvist i staten enligt skatteavtal. Vidare har 

Sverige genom sin reglering av värdepappersfonder och specialfonder uppfyllt de senast 

tillkomna kraven i OECD:s kommentarer om att reglerna för skattebefriade 

investeringsfonder ska vara ”sufficiently stringent”. I och med detta är min uppfattning 

att svenska investeringsfonder omfattas av hemvistbegreppet och därmed har rätt att ta 

del av Sveriges skatteavtal.  
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6  Avslutning 

 

Efter lagändringen 2012 är svenska investeringsfonder inte längre skyldiga att betala 

skatt för inkomster i fonden. Detta har lett till en osäkerhet gällande fondernas rätt att ta 

del av svenska skatteavtal. Osäkerheten ligger i hur begreppet ”liable to tax” ska tolkas i 

förhållande till skattebefriade subjekt. I min uppsats har jag analyserat detta begrepp 

och hur det ska tillämpas utifrån Wienkonventionens regler om traktattolkning. 

 

Det kan vara av intresse att jämföra min tolkning av uppsatsens problem jämfört med 

den slutsats förvaltningsrätten drog i den dom vars frågeställning ligger till grund för 

denna uppsats. Förvaltningsrätten kom i sin dom i mål nr 696-14 fram till att svenska 

investeringsfonder inte omfattas av hemvistbegreppet. Detta då de, enligt 

förvaltningsrätten, inte ens i teorin kan bli skyldiga att betala skatt. Enligt domstolen 

kräver hemvistartikeln, art. 4, att en sådan teoretisk möjlighet finns. Min uppfattning är 

som framgått ovan det motsatta. Jag anser att svenska investeringsfonder omfattas av 

hemvistbegreppet. Min tolkning av artikeln är att ”liable to tax” innebär att ett subjekt 

har en sådan anknytning till en stat som normalt sett krävs för att vara obegränsat 

skattskyldig. Hemvistartikeln hänvisar till en stats interna rätt för att avgöra om kravet 

på ”liable to tax” är uppfyllt. Svenska investeringsfonder är även efter lagändringen 

2012 att anse som obegränsat skattskyldiga. Enligt min uppfattning finns det inget i 

svensk rätt som pekar på att detta ändrats bara för att investeringsfonderna inte längre är 

skyldiga att betala skatt. I den praktiska tillämpningen ledde inte heller lagändringen till 

någon större skillnad. Innan 2012 var det genom utdelning möjligt för 

investeringsfonderna att undvika beskattning, ett förfarande som också utnyttjades i 

omfattande utsträckning. Eftersom svenska investeringsfonder fortfarande är obegränsat 

skattskyldiga ska de, utifrån den tolkning av begreppet ”liable to tax” som gjorts i denna 

uppsats, även fortsättningsvis omfattas av tillämpningsområdet för svenska skatteavtal. 

 

De nya kommentarerna rörande investeringsfonder och ”liable to tax” är enligt min 

mening svårtolkade. Begreppet ”sufficiently stringent” utvecklas inte och blir därför 

svårtillämpat. Det vore önskvärt om OECD i framtiden kan förtydliga dessa 

kommentarer för att ge en vägledning i hur begreppet ska tillämpas. Vidare ska det 

återigen uppmärksammas på att det kan uppstå en skillnad i tillämpningen av ett äldre 

skatteavtal och OECD:s nya kommentarer. Det är därför viktigt att vid tillämpningen av 
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skatteavtal komma ihåg den metodik som ska användas vid tolkningen enligt 

Wienkonventionen, och vilken plats OECD:s modellavtal och kommentarer har i detta 

tolkningsförfarande. 

 

Syftet med lagändringen rörande investeringsfonders beskattningssituation var att det 

fanns en oro att svenska investeringsfonder skulle ha svårt att konkurrera med övriga 

fonder inom EU, och att skattebasen i form av tillgångar investerade i 

investeringsfonder riskerade att försvinna. Att utesluta svenska investeringsfonder från 

skatteavtalens tillämpningsområde skulle kunna strida mot detta syfte. I och med att 

OECD:s kommentarer, och utgången i förvaltningsrättens dom, är svårtolkade finns det 

dock risk att så kommer att ske. Sverige bör därför i framtida avtalsförhandlingar av 

skatteavtal uttryckligen inkludera investeringsfonder i avtalets tillämpningsområde. 

Detta skulle sudda ut den osäkerhet som gäller vid tillämpningen av avtalen på de 

skattebefriade fonderna.  
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