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1 INLEDNING   

1.1 Bakgrund 
Den internationella skatterätten och skatteavtalsrätten är särskilt aktuell idag eftersom 

skatterättsliga intressekonflikter mellan stater har intensifierats i takt med utvecklingen 

mot en mer öppen global marknad med en förhållandevis fri rörlighet för kapital, varor, 

tjänster och människor.1 Den ökade skattekonkurrensen bidrar till att skattesatser och 

skatteintäkter regelbundet pressas ned i en negativ spiral och det blir viktigt för stater att 

noggrant begrunda hur man bestämmer sin beskattningsmakt utanför sina territoriella 

gränser.2 Så väl industrialiserade västländer som afrikanska u-länder tampas med 

ofullständiga skattesystem och försöker öka skatteeffektiviteten genom mer eller mindre 

omfattande reformarbete. Särskilt utvecklingsländer finner att deras skattesystem inte 

förmår finansiera den offentliga sektorn och leva upp till omvärldens internationella 

skatterättsliga standarder.3 Beskattningens främsta syfte är att på bekostnad av den privata 

sektorn finansiera den offentliga sektorns verksamhet, också benämnt som beskattningens 

fiskala syfte.4 För afrikanska u-länder har beskattningens fiskala syfte förstärkts sedan 

kolonialismens fall. Då växte en mer ingripande roll för den självständiga staten att 

bredda den offentliga sektorn och introducera sociala trygghetssystem fram.5 Samtidigt 

är medborgarnas samarbetsvilja och förståelse för skattesystemet alltjämt låg i ett flertal 

afrikanska länder, mot bakgrunden av att sabotage och civil olydnad sågs som patriotiska 

gärningar under kolonialtiden.6 Modern tids utbredda korruption och diktatorers 

förskansning av statliga medel och av den afrikanska kontinentens rika naturresurser har 

lett till en fortsatt osolidarisk attityd mot statsmakten och beredvillighet att frivilligt betala 

skatt.  

Här kan tilläggas att för utvecklingsländer relaterar internationella överväganden till en 

inte obetydlig del av ländernas skattebas. Orsaken till detta är att utländskt ägarskap har 

stor påverkan på ländernas moderna ekonomier, expatrioter och utsända arbetstagare 

verkar i länderna, tjänster och ”know-how” tillhandahålls av utländska leverantörer och 

1 Mutén, Fiscal relations between rich and poor countries, s 102.  
2 Lodin, What ought to be taxed and what can be taxed A new international dilemma, s 101.  
3 Mutén, Export av skattesystem. Skattepolitiska transformationsprocesser i tredje världen, s 487.  
4 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt Del 1, s 1 f.    
5 Mutén, Export av skattesystem. Skattepolitiska transformationsprocesser i tredje världen, s 487.   
6 Mutén, a a s 488. 
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ränta och royalty betalas till mottagare utomlands.7 I stort sett alla länder i världen är en 

del av den ”moderna ekonomiska marknadskarusellen” och påverkas därför av 

internationella skatterättsliga överväganden.8 Runt 1970-talet började utvecklingsländer 

i Afrika och i Asien att ingå skatteavtal. Utvecklingsländerna ingick vid den tiden framför 

allt skatteavtal med industrialiserade länder då det främsta syftet var att locka till sig 

utländskt kapital.9 FN tillhandahåller sedan år 1980 ett modellavtal för skatteavtal mellan 

i-länder och u-länder för att underlätta avtalsstaternas förhandlingsarbete. Under de 

senaste 25 åren har det på den internationella skatterättens område skett en 

explosionsartad utveckling i antalet skatteavtal runt om i världen.10 Idag finns det ett näst 

intill komplett skatteavtalssystem med över 3000 skatteavtal i närmare 200 länder.11 

På grund av den europeiska kolonialismen av Afrika är den största delen av de afrikanska 

ländernas handel koncentrerad till Europa än idag. Etableringen av de afrikanska länderna 

som självklara handelspartners har under det senaste årtiondet utmanats av flera BRICS 

länder. Bland dessa är Kina mest framgångsrik på den afrikanska marknaden och beskrivs 

i vissa sammanhang som ny kolonialmakt i Afrika.12 Härmed stimuleras vikten av att 

europeiska stater och OECD-länder, så som Sverige, stärker sina ekonomiska 

förhållanden till afrikanska länder. Etableringen av effektiva skatteavtal mellan Sverige 

och afrikanska stater kan vara ett sätt att fördjupa den ekonomiska relationen. Sverige har 

sedan länge en tradition av att ingå dubbelbeskattningsavtal medan traditionen inte är lika 

rotad i de afrikanska staternas skattepolitik.13 På senare tid har också Sveriges 

skatteavtalsnät kritiserats för att ur ett globalt perspektiv ha tappat i konkurrenskraft. 

Frågor om syftet med den internationella skatteavtalsrätten och om det är strategiskt 

lönsamt för Sverige respektive Afrikanska stater att ingå skatteavtal med varandra utgör 

därför kärnan i denna framställning. 

För närvarande är det 10 skatteavtal som är i kraft mellan Sverige och afrikanska länder. 

Länderna är Botswana, Egypten, Gambia, Kenya, Namibia, Sydafrika, Tanzania, 

7 Mutén, Double Taxation Conventions Between Industrialised and Developing Countries, s 3.  
8 Självklart rör det sig om en viss generalisering och länder är olika beroende utav internationella 
skatterättsliga regler men faktum är att det ofta rör sig om enbart extrema länder, som till exempel 
Nordkorea, som totalt isolerat sig från den globala marknadsekonomin och på så vis har en skattebas som 
kan lita på den nationella marknaden och den nationella ekonomiska utvecklingen.  
9 Easson, Do We Still Need Tax Treaties?, s 619.  
10 A st.  
11 Se Hammarstedt, Abdali, Konkurrenskraften i Sveriges skatteavtal, s 3 och World Investment Report 
1998: Trends and Determinants (UNCTAD, 1998).  
12 Daurer m.fl., Choosing between the UN and OECD taxpolicy models: An African case study, s 3.  
13 Viherkenttä, Tax Incentives in Developing Countries and International Taxation, s 36.   
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Tunisien, Zambia och Zimbabwe. I övrigt har Sverige haft ett skatteavtal med Marocko 

som är upphävt sedan 2008 och ett avtal med Nigeria som trädde i kraft sista december 

2014. 

1.2 Syfte med uppsatsen 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om och varför Sverige bör ingå skatteavtal med 

afrikanska utvecklingsländer. Sverige är medlem i OECD och har en lång tradition av 

skatteavtal framför allt gentemot andra industrialiserade länder. Afrikanska 

utvecklingsländer däremot har inte ett lika utvecklat skattesystem eller konkurrenskraftigt 

skatteavtalsnät och har andra förutsättningar än Sverige på den globala marknaden. 

Frågan om varför skatteavtal behövs mellan Sverige och afrikanska u-länder ska belysas 

genom dessa två vitt skilda perspektiv och utgångspunkter. Det innebär att jag även 

kommer att vända på syftesformuleringen och ifrågasätta vilka incitament afrikanska 

stater har för att ingå skatteavtal med Sverige. För ytterligare vetenskaplig förankring har 

jag därutöver valt att granska tre av Sveriges skatteavtal med afrikanska länder. Hur 

förhåller sig de utvalda skatteavtalen i förhållande till FN:s modellavtal och vilka 

konsekvenser innebär detta för avtalen mellan Sverige och de utvalda afrikanska 

länderna? Förhoppningen är att uppsatsen ska bidra till att ge handlingsdirektiv för hur 

Sverige borde agera i frågan om skatteavtal gentemot afrikanska utvecklingsländer. 

1.3 Avgränsning 
Eftersom Sverige ingått förhållandevis många avtal med afrikanska stater har jag valt att 

göra ett urval för granskningen av Sveriges skatteavtalsnät med afrikanska länder och 

inskränker analysen till tre skatteavtal. De aktuella avtalen har ingåtts med Sydafrika, 

Nigeria och Tunisien. Avtalen statuerar ett bra exempel på vilket sätt de svenska 

avtalsvillkoren kan skilja sig åt i skatteavtal med afrikanska länder beroende på den 

nationella marknaden och landets ekonomiska och politiska utveckling. Avtalen speglar 

också Sveriges totala skatteavtal med afrikanska stater på ett representativt sätt, eftersom 

avtalet med Sydafrika i första hand bygger på OECD:s modellavtal, avtalet med Nigeria 

utgår från FN:s modellavtal och avtalet med Tunisien innehåller artiklar som växelvis 

bygger på både OECD:s och FN:s modellavtal. Vid granskningen av hur Sveriges 

skatteavtal med Sydafrika, Nigeria och Tunisien förhåller sig till FN:s modellavtal har 

analysen avgränsats ytterligare. De ämnesområden som diskuteras är hur 
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beskattningsrätten fördelas mellan staterna dels på inkomst av rörelse med särskilt fokus 

på definitionen av fast driftställe, dels på inkomst av passiva inkomster i form av 

utdelning, ränta och royalty samt frågan om ”tax sparing” eller ”matching credit” som 

det också kallas. 

Syftet med uppsatsen avser skatteavtalsrelationen mellan Sverige och afrikanska stater. 

Därför har frågor om hur afrikanska stater i framtiden kan inkluderas i internationella 

skatterättsliga forum exkluderats. Hur BEPS-programmet kan komma att påverka de 

afrikanska staternas inflytande på skatteavtalsområdet och den internationella skatterätten 

generellt anser jag är en viktig fråga, men av utrymmesskäl är det något som hör hemma 

i ett separat arbete.14 

1.4 Metod och material 
I uppsatsen tillämpas en traditionell rättsdogmatisk metod. Konkret innebär detta att den 

juridiska problematiseringen sker systeminternt och är bunden till den källhierarki som 

präglar juridiska studier.15 Den rättsdogmatiska metoden förknippas ofta med mer eller 

mindre abstrakta juridiska lösningsmodeller. Inom ramen för den rättsdogmatiska 

metoden har jag dock valt att reflektera över avtalsparternas handlingsalternativ, snarare 

än att påtala en mer klassisk lösningsmodell där en viss tolkning och tillämpning av 

skatteavtalen påvisas.   

Forskning handlar om kritisk reflektion och omvärdering av befintlig kunskap.16 För 

dessa reflektioner används inte nödvändigtvis en metod, utan flera metoder kan 

kombineras. Jag har under författandet av uppsatsen använt mig av komparativ rätt utöver 

den rättsdogmatiska metoden. Komparativ rätt består av en jämförelse av minst två 

undersökningsobjekt av juridisk karaktär.17 För detta krävs en bild av det första 

jämförelseobjektet vilket i uppsatsen är FN:s och OECD:s modellavtal. Vidare krävs en 

bild av det som det första objektet jämförs med. I uppsatsen framgår detta av min 

redogörelse för innehållet av vissa områden i tre utvalda skatteavtal mellan Sverige och 

afrikanska stater. Till sist erfordras den slutliga jämförelsen, vilken består av min analys 

14 OECD, “Report On The Impact Of Beps In Low Income Countries”. 
15 Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, s 5. 
16 Svensson, De lege interpretata – om behovet av metodologisk reflektion, s 211.  
17 Schultz, Komparativ juridisk metod, Power Point bild nummer 4.  
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om vilka konsekvenser och problem som kan urskiljas i de tre utvalda skatteavtalen. En 

analys som mynnar ut i hur Sverige respektive afrikanska stater borde agera i frågan.    

I uppsatsen har OECD:s respektive FN:s modellavtal tillerkänts stor betydelse eftersom 

dessa utgör den primära källan för hur skatteavtal generellt sätt utformas för både OECD:s 

medlemsstater emellan och i skatteavtal mellan industrialiserade länder och 

utvecklingsländer. I avsnitt 4.1 genomförs bland annat en jämförelse vad gäller 

skillnaderna mellan OECD:s och FN:s modellavtal. FN:s modellavtal har kritiserats för 

att övervägande likna och bygga på OECD:s modellavtal.18 Ur ett materiellt perspektiv 

kan man ifrågasätta om FN:s modell för dubbelbeskattningsavtal verkligen är en 

självständig modell i sig, och inte enbart en variant av OECD:s modellavtal. Vad som 

talar för att FN-modellen är en självständig avtalsmodell är att den allokerar 

beskattningsrätt till källstaten i större utsträckning än vad OECD:s modellavtal gör. Den 

lämnar samtidigt flera frågor i avtalet öppna att avgöras i bilaterala förhandlingar och 

innehåller vissa rättsliga skillnader vilka jag går igenom mer grundligt i avsnitt 4.1 och 

avsnitt 5. Samtidigt kan den som tillämpar FN-modellen lätt förvirras när kommentaren 

till 2011 års uppdatering av FN:s modellavtal konsulteras. Kommentaren framstår som 

inkomplett och är osjälvständig på så sätt att den ständigt hänvisar till kommentaren för 

OECD:s modellavtal. Till råga på detta sker hänvisningarna till olika uppdateringar av 

OECD:s kommentarer vilket gör att tillämparen materiellt sätt behöver skilja på äldre 

versioner av kommentarer till OECD:s modellavtal och nya uppdaterade kommentarer. 

Osjälvständigheten talar mer för att FN:s modellavtal borde beskrivas som en variant av 

OECD:s modellavtal vilken anpassats till speciella avtalsförhållanden, den mellan 

industrialiserade länder och utvecklingsländer med icke-reciproka kapitalflöden. En 

positiv konsekvens av att modellavtalen i stor utsträckning liknar varandra är att 

skatteavtalsområdet förblir så harmoniserat som möjligt.19 Däremot är liknelsen mellan 

modellavtalen negativ för skatteavtal mellan i-länder och u-länder.20 Ponera att i-landet 

X ska ingå skatteavtal med u-landet Y. Landet X kommer att tillämpa OECD:s 

modellavtal under förhandlingarna medan landet Y tillämpar FN:s modellavtal. 

Förhandlingarna leder sannolikt till att länderna X och Y möts någonstans mitt emellan i 

en kompromiss av de båda modellavtalen. Orsaken till att detta bedöms som negativt i 

förhållande till u-landet beror på att FN:s modellavtal redan från början utgör en 

18 Daurer, Tax Treaties and Developing Countries, s 302. 
19 Daurer, a a s 303. 
20 A st. 
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kompromiss för skatteavtal mellan i-länder och u-länder. FN:s modellavtal är inte en 

modell som enbart tillgodoser u-ländernas perspektiv.  

1.5 Disposition  
För att rama in frågan om varför Sverige bör ingå skatteavtal med afrikanska 

utvecklingsländer introducerar jag inledningsvis i avsnitt 2 vad som karaktäriserar ett 

skatteavtal och vilka syften skatteavtalet har både för Sverige som medlem i OECD och 

som ett industrialiserat land, samt för afrikanska utvecklingsländer. Avsnitt 3 tillägnas en 

diskussion om OECD:s modellavtal och dess status som rådande internationell standard.  

För att kunna analysera hur Sveriges skatteavtal med Sydafrika, Nigeria och Tunisien 

förhåller sig till FN:s modellavtal ägnas avsnitt 4 åt att presentera modellavtalet. Till att 

börja med jämförs FN-modellen med OECD:s modellavtal. Jag går sedan vidare med att 

diskutera den kritik mot FN:s modellavtal som framförts i litteraturen. Avslutningsvis i 

avsnitt 4 resonerar jag kring termen utvecklingsländer. Begreppet utvecklingsländer har 

en central betydelse i uppsatsen och är också den grupp av länder som FN:s modellavtal 

riktar sig till. Hur man definierar utvecklingsländer har också haft betydelse för det urval 

som genomförts av Sveriges skatteavtal med afrikanska stater. I avsnitt 5 har jag sedan 

gått vidare till att se hur Sveriges skatteavtal med Sydafrika, Nigeria och Tunisien 

förhåller sig till FN:s modellavtal i frågan om inkomst av rörelse, passiva inkomster och 

matching credit.   

I avsnitten 6 och 7 har jag kommit fram till kärnan i uppsatsen och analyserar varför 

Sverige bör ingå skatteavtal med afrikanska utvecklingsländer och vice versa. Här har 

kritiken som framförts av bland andra Svenskt Näringsliv om att Sveriges skatteavtalsnät 

förlorat konkurrenskraft på den globala marknaden varit vägledande för om Sverige borde 

ingå skatteavtal med afrikanska länder och hur ett sådant agerande på ett strategiskt sett 

kan stärka konkurrenskraften i det svenska skatteavtalsnätet. Med beaktande av att 

afrikanska utvecklingsländer inte varit lika aktiva som Sverige på den internationella 

skatterättens arena är det viktigt att vända på syftesformuleringen och inte utelämna just 

de afrikanska utvecklingsländernas behov av skatteavtal med Sverige och andra OECD-

länder. I avsnitt 7 diskuterar jag av denna anledning afrikanska utvecklingsländers 

incitament att ingå skatteavtal, deras kluvna roll som biståndsmottagare i förhållande till 

sina industrialiserade avtalspartners och huruvida ett konkurrenskraftigt skatteavtalsnät 
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inom den afrikanska kontinenten borde prioriteras framför avtal med länder som Sverige 

och andra OECD medlemsstater. 

2 SKATTEAVTALETS SYFTEN 

2.1 Vad är skatteavtal?  
Ett av de allra viktigaste inslagen i en stats suveränitet är rätten att självständigt utforma 

skattelagstiftningen. Statens maktmonopol över sitt territorium medför en faktisk 

möjlighet att beskatta personer som är bosatta, och inkomster som har sin källa, inom 

statens gränser.21 Det finns flera principer som avgör hur långt en stat kan sträcka sina 

skatteanspråk. Hemvistprincipen22 och källstatsprincipen är de viktigaste principerna 

men även territorialitetsprincipen och nationalitetsprincipen förekommer i viss 

utsträckning. Hemvistprincipen tillerkänner beskattningsrätt på grund av skattesubjektets, 

dvs. personens, anknytning till staten medan källstatsprincipen är koncentrerad till 

skatteobjektets, dvs. inkomstens, anknytning till en viss stat.23 Territorialitetsprincipen 

hör nära samman med källstatsprincipen och innebär att en stat enbart beskattar de 

inkomster som anses ha tillräcklig anknytning till den staten medan nationalitetsprincipen 

ger staten beskattningsrätt på grund av skattesubjektets medborgarskap.24  

När stater tillämpar olika principer eller flera av dessa principer parallellt uppstår 

internationella skatterättsliga konflikter.  Till exempel kan olika staters interna skatterätt 

leda till kolliderade skatteanspråk. Detta beskrivs som internationell juridisk 

dubbelbeskattning och är ett av den internationella skatterättens huvudproblem. 

Internationell juridisk dubbelbeskattning föreligger när samma skattesubjekt, är föremål 

för beskattning för samma skatteobjekt, under samma tidsperiod.25 Skatteavtal är 

mellanstatliga avtal som har till syfte att lindra effekterna av och eventuellt lösa 

skatterättsliga intressekonflikter och dubbelbeskattningssituationer som uppstår mellan 

avtalsparterna. Skatteavtalen fördelar beskattningsrätten på så sätt att en av avtalsstaterna 

21 Lindencrona, Vad är internationell skatterätt?, s 350.  
22 Hemvistprincipen kan ibland också betecknas som domicilprincipen eller bosättningstatsprincipen.  
 23 Dahlberg, Internationell beskattning, s 28 f.  
24 Dahlberg, a a s 29. 
25 Internationell juridisk dubbelbeskattning bör skiljas från internationell ekonomisk dubbelbeskattning, 
något som inte behandlas vidare i uppsatsen. Internationell ekonomisk dubbelbeskattning uppstår när 
beskattningsunderlaget, dvs. inkomsten, beskattas två gånger, dock hos olika skattesubjekt, se Dahlberg, 
Internationell beskattning, s 31. 
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totalt eller delvis avstår från sina skatteanspråk.26 Skatteavtal kan av denna anledning 

enbart begränsa, och inte utvidga, en stats rätt att beskatta enligt dess interna lagstiftning, 

något som i svensk internationell skatterätt kallas för ”gyllene regeln”.27 

Skatteavtalet behöver vara en del av den interna rätten för att kunna tillämpas av 

nationella skattemyndigheter och domstolar, något som uttrycks som skatteavtalens 

dubbla status, dvs. både en folkrättslig status och en statsrättslig status. Sverige har en 

dualistisk hållning till folkrätten.28 Det krävs därför en särskild införlivande lag för att ett 

skatteavtal ska bli del av svensk rätt. Andra stater kan inta ett så kallat monistiskt 

förhållningssätt till folkrätten, vilket innebär att skatteavtalet blir del av den interna rätten 

i den stund den träder i kraft, utan att någon form av inkorporeringsåtgärd genomförs.29  

2.2 Undanröja internationell juridisk dubbelbeskattning  
Rådande lågkonjunktur innebär att länder arbetar aktivt med att täppa till 

budgetunderskott och risken för att samma vinst kan komma att beskattas två gånger 

ökar.30 Det primära syftet med skatteavtal är att undanröja internationell 

dubbelbeskattning, vilket sker med hjälp av tre olika metoder. Friställningsmetoden eller 

exemptmetoden som den också kallas, innebär att en inkomst blir skattefri i en av 

avtalsstaterna. Metoden tillämpas vanligtvis på inkomst från tjänst. Avräkningsmetoden 

är huvudregel i svenska skatteavtal och innebär att utländsk skatt får avräknas mot svensk 

skatt. Hur avräkningen går till och hur den begränsas genom ett spärrbelopp framgår av 

den svenska avräkningslagen (1986:468). Avdragsmetoden är mindre förekommande och 

medför att den utländska skatten elimineras genom att ett kostnadsavdrag effektueras vid 

uträkningen av svensk skatt.31 

2.3 Förhindra skatteflykt 
Ett annat viktigt syfte med skatteavtal är att förhindra skatteflykt.32 Med skatteflykt menas 

transaktioner vars dominerande syfte är att undanhålla viss inkomst från beskattning, till 

exempel genom att inkomsten placeras i, eller passerar genom stater med mer fördelaktig 

26 Lindencrona, Vad är internationell skatterätt?, s 354. 
27 Se Lindencrona, a a s 351 och Dahlberg, Internationell beskattning, s 258.  
28 Norgren, Hansson, Sveriges skatteavtal med andra länder – effekterna av regeringens arbete, s 17. 
29 Dahlberg, Internationell beskattning, s 249 f.  
30 Hammarstedt, Abdali, Konkurrenskraften i Sveriges skatteavtal, s 3. 
31 Norgren, Hansson, Sveriges skatteavtal med andra länder – effekterna av regeringens arbete, s 11.   
32 Dahlberg, Internationell beskattning, s 263 f.  
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beskattning än i den stat inkomsten förvärvades. Även s.k. ”treaty shopping” kan 

användas för att undvika eller betala lägre skatt. Treaty shopping innebär att ett mer 

fördelaktigt skatteavtal än vad som fanns gällande i den ursprungliga hemviststaten 

används.33 En fördelaktig beskattning anspelar inte enbart på låga skatter utan graden av 

banksekretess avgör ofta om en stat betraktas som skatteparadis eller inte. Skatteflykt 

förhindras således genom att i skatteavtal öppna upp för informationsutbyte om 

skatteangelägenheter mellan staternas skattemyndigheter.34 Även avtalsbestämmelser om 

internprissättning och om verklig mottagare35 (beneficial owner), dvs. motverkansregler, 

har till syfte att förhindra skatteflykt.36 Enbart den som har rätt till och är verklig 

mottagare av en passiv inkomst i form av ränta, utdelning eller royalty gagnas av den av 

skatteavtalet tillhandahållna lägre källskatten.37 En stat kan motverka skatteläckage dels 

genom att ingå nya skatteavtal, dels genom att omförhandla redan befintliga skatteavtal.38 

Desto äldre ett skatteavtal är, desto högre risk för att avtalet utnyttjas för oönskad 

skatteplanering. Härmed borde det vara mer effektivt att omförhandla och uppdatera ett 

lands befintliga skattenätverk snarare än att enbart rikta in arbetet på ett utvidga 

avtalsnätet med nya avtal.39 

Det föreligger en skillnad mellan OECD:s modellavtal och FN:s modellavtal angående 

syftet att förhindra skatteflykt. Skillnaden framkommer vag gäller informationsutbyte för 

att undvika risken att skattebasen urholkas genom att skatteavtal tillämpas på ett felaktigt 

sätt. Inom OECD:s medlemsstater beräknas skatteintäkterna till 35.4 procent av BNP 

medan motsvarande skatteintäkter beräknas till mellan 13-17,7 procent av BNP för 

låginkomst och lägre medelinkomst länder.40  Afrikanska u-länder står långt ifrån 

västvärldens administrativa statsapparater och saknar ofta resurser att hantera en annan 

stats efterfrågan på viss information om skatteangelägenheter.41 Inte minst om det rör sig 

om ett mer komplicerat skatteärende eller flera förfrågningar samtidigt. Sådana 

administrativa tillkortakommanden påverkar de afrikanska u-ländernas förmåga att 

33 Daurer, Tax Treaties and Developing Countries, s 30.  
34 Daurer, a a s 32.  
35 I vissa svenska skatteavtal, t ex avtalet mellan Sverige och Nigeria används uttrycket ”den som har rätt 
till” istället för uttrycket verklig mottagare.  
36 Daurer, Tax Treaties and Developing Countries, s 29. 
37 A st.  
38 Norgren, Hansson, Sveriges skatteavtal med andra länder – effekterna av regeringens arbete, s 18. 
39 Dahlberg, Skatteavtalen är för gamla, Dagens industri 2010-06-03. 
40 Miller m.fl., Principles of international taxation, s 671.  
41 Daurer, Tax Treaties and Developing Countries, s 33. 
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uppfylla skatteavtalens villkor och bidra till ett effektivt informationsutbyte mellan 

avtalsparterna.42  

En direkt konsekvens av samarbetsbrister mellan skattemyndigheter är att syftet att 

förhindra skatteflykt inte tillgodoses. FN:s expertgrupp har försökt lösa u-ländernas 

finansieringsproblem genom att i kommentaren öppna upp för en klausul vilken ålägger 

den stat som efterfrågar viss information att stå för extraordinära utgifter som fordras för 

den andra staten att tillhandahålla informationen.43 Någon sådan möjlighet finns inte i 

OECD:s modellavtal. Vad som utgör extraordinära kostnader framgår inte i kommentaren 

till FN:s modellavtal, men den aktuella skattemyndighetens totala budgetsituation ska 

vara vägledande.44 Det saknas enligt min mening tillräckliga riktlinjer i kommentaren till 

FN:s modellavtal om vilka kostnader den efterfrågande staten åläggs. Istället lämnas stort 

förhandlingsutrymme till avtalsparterna. En konsekvens av att införa klausulen om 

extraordinära kostnader i ett skatteavtal mellan ett u-land och ett industrialiserat land är 

att u-landet hamnar i en oförutserbar situation utan garanti för att kunna uppfylla 

skatteavtalet om inte den efterfrågade staten bedömer kostnaderna som relevanta och 

extraordinära. Hur långt kan det efterfrågande i-landet kräva att utvecklingsstaten står för 

kostnaderna? När flödet av information mellan staterna är osymmetriskt torde den 

efterfrågade statens ekonomiska börda öka.45 Författaren Veronika Daurer, vars 

avhandling handlar om skatteavtal och utvecklingsländer, argumenterar för att FN:s 

modellavtals mer rättvisa kostnadsfördelning mellan avtalsparterna tillgodoser u-

ländernas underläge.46 Den av Daurer negativa aspekten beskrivs snarare som u-ländernas 

utnyttjande av systemet genom att göra insamlandet av information till en statlig 

affärsverksamhet, än problemet med att efterfrågande länder ifrågasätter deras 

betalningsskyldighet. Jag håller inte med Daurer utan menar att FN-modellens möjlighet 

att i förväg avtala om en framtida kostnadsfördelning leder till osäkerhet och 

oförutsebarhet för parterna. Genom att inte närmare precisera tolkningsdata för vad som 

utgör extraordinära kostnader har FN:s modellavtal, enligt vad som beskrivs som en 

möjlighet att underlätta för u-länder, icke desto mindre, skapat en situation där u-länderna 

42 Kommentar till art. 26 FN:s modellavtal (2011), p. 1, s 435.  
43 Kommentar till art. 26 FN:s modellavtal (2011), p. 29.3. och 29.4, s 456. 
44 Kommentar till art. 26 FN:s modellavtal (2011), p. 29.3, s 456.  
45 Daurer, Tax Treaties and Developing Countries, s 34. 
46 A st.  
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saknar överblick över hur långt deras ekonomiska skyldighet sträcker sig för att tillgodose 

ett effektivt informationsutbyte enligt skatteavtalet.      

I FN:s modellavtal artikel 26 punkt 6 finns en bestämmelse om att avtalsstaternas 

behöriga skattemyndigheter ska etablera metoder och tillvägagångssätt för att säkerställa 

ett effektivt informationsutbyte. Även i detta fall saknar bestämmelsen motsvarighet i 

OECD:s modellavtal. Enligt kommentaren till FN:s modellavtal öppnar art. 26 p. 6 upp 

för tre alternativa former av samarbete. Informationsutbyte på förfrågan, automatiskt 

informationsutbyte och spontant informationsutbyte.47 Flexibiliteten av 

informationsutbytet är en av FN-modellens styrkor. Framför allt då avtalsparterna själva 

kan avgöra om det i avtalet ska framgå att den efterfrågande staten ska stå för 

extraordinära kostnader eller om det i skatteavtalet räcker med ett krav på parterna att 

etablera utbytesmetoder. Jag anser dock att möjligheten att i skatteavtalet bestämma vem 

som står för extraordinära kostnader är bunden till informationsutbyte på förfrågan. Vid 

automatiskt informationsutbyte kan det i många fall vara oklart vilken stat som gynnas av 

samarbetet och vilken som nyttjar informationen. Oklarheten beror på att staterna i 

förhand bestämmer vilken sorts information som ska överföras mellan 

skattemyndigheterna. Automatiskt informationsutbyte är också förenat med stora 

kostnader då det inte rör sig om en tillfällig process i varje enskilt skatteärende, utan en 

systematiserad överföring av olika sorters information om skattebetalare rörande olika 

typer av inkomster. Denna form av informationsutbyte ställer höga krav på den tekniska 

utvecklingen i en stats skatteadministration och torde inte lösas genom att en av 

avtalsparterna åtar sig att stå för extraordinära kostnader. Här delar jag Daurers åsikt att 

FN:s expertgrupp behöver uppdatera modellavtalet i takt med att industrialiserade länder 

ställer högre krav på utvecklingsländer att etablera automatiskt informationsutbyte.48  Det 

är ännu oklart om automatiskt informationsutbyte alls är lämpligt som internationell 

standard, något som OECD undersöker i det så kallade BEPS-programmet. I takt med att 

OECD:s medlemsstater lämnar informationsutbyte på förfrågan till fördel för ett 

automatiskt informationsutbyte beräknas kraven på u-länder öka och av den anledningen 

kan FN:s modellavtal föråldras snabbt om nödvändiga uppdateringar inte genomförs i rätt 

tid.                  

47 Kommentar till art. 26 FN:s modellavtal (2011), p. 5.4, s 438.  
48 Daurer, Tax Treaties and Developing Countries, s 34. 
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2.4 Underlätta investeringar  
Skatteavtal är viktiga för att underlätta och uppmuntra till investeringar och handel mellan 

de avtalsslutande staterna.49 Syftet berör såväl Sverige och afrikanska länder och 

betecknas ofta i litteraturen som FDI. Sverige behöver skatteavtal för att underlätta 

investeringsklimatet och skapa så goda konkurrensförhållanden för svensk exportindustri 

som möjligt.50 Detta sker bland annat genom att staterna ömsesidigt avstår från 

skatteanspråk genom att i avtalen statuera låga eller inga källskatter på passiva inkomster 

och att undanta vissa inkomster från beskattning.51 Principen om fast driftställe, vilken 

undviker att temporära verksamheter beskattas i källstaten, och regler om 

internprissättning, bidrar också till ett bättre investeringsklimat mellan de avtalsslutande 

staterna.52 I slutändan är det emellertid en låg effektiv skattesats som påverkar företagens 

nya investeringssatsningar.  

För Sverige är argumenten ovan avgörande och svenska skatteavtal bidrar till en god miljö 

för utländska investerare. Däremot relaterar argumenten till syftet att undanröja 

internationell juridisk dubbelbeskattning, något som kan undanröjas såväl genom 

skatteavtal, som genom intern rätt.53 Jag återkommer därför till denna problematik i 

avsnitt 6.1 om olika alternativ till skatteavtal.  

För afrikanska utvecklingsländer, vilka ofta intar en ställning som källstat i motsats till 

Sverige som ofta utgör hemviststat, tar det emot att eftersätta rätten att ta ut höga 

källskatter på passiva inkomster.54 Ländernas olika status beror främst på kapitalflödet 

och ländernas ekonomiska situation. Därutöver har många bolag hemvist, dvs. har 

huvudkontor, i länder där det finns ”know how” och etablerade aktiemarknader vilket inte 

alltid finns i u-länder. Skatteavtal ingångna mellan industrialiserade länder och 

utvecklingsländer kan av denna anledning vara till nackdel för utvecklingslandet. Ändå 

fortsätter många afrikanska länder att ingå skatteavtal med västerländska ekonomier. Jag 

drar mig för att instämma i kritiken om att skatteavtal mellan i-länder och u-länder bidrar 

till att omfördela resurser från fattiga afrikanska länder till rika västerländska stater.55 

Dock anser jag att skatteavtal som ett medel att locka till sig utländska investeringar, 

49 Daurer, Tax Treaties and Developing Countries, s 42.  
50 Norgren, Hansson, Sveriges skatteavtal med andra länder – effekterna av regeringens arbete, s 7. 
51 Norgren, a a s 11. 
52 Daurer, Tax Treaties and Developing Countries, s 43.  
53A st. 
54 Daurer, a a s 44.  
55 Dagan, The Tax Treaties Myth, s 939.  
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enligt den internationella standarden, inklusive OECD:s och FN:s modellavtal, inte 

gynnar, utan verkar till nackdel för afrikanska utvecklingsländer. Nedan följer vad jag 

anser som orsaken till att afrikanska stater ändå fortsatt ingå skatteavtal med 

industrialiserade länder, nämligen skatteavtalets så kallade signaleffekt.     

För afrikanska u-länder förrättas skatteavtalet som en viktig signal att staten är öppen för 

utländska investerare att etablera sin verksamhet i landet.56 Denna signaleffekt vittnar 

bland annat om att utvecklingslandet vill vara del av den globala ekonomin och vill locka 

till sig multinationella företag. Det är svårt för företag att förlita sig på skatteprognoser 

och förutse skatterättsliga konsekvenser av den planerade verksamheten i afrikanska 

länder där det juridiska regelverket är oklart och korruption förstärker det osäkra sakläget. 

Även om skatteavtalet inte i sig hindrar en stat från att införa nya och högre skatter, 

förändra företagsbeskattningen genom att dra in rätten till vissa kostnadsavdrag eller i 

övrigt frångå avtalet, kan det antas att en stat inte lättvindigt kränker en folkrättslig 

skyldighet.57 Skatteavtal utgör på så vis ett rättssäkerhetsbevis vilket åtminstone vittnar 

om att landet inte har för avsikt att etablera ett skatteparadis.58  

Mycket tyder på att afrikanska stater ingår skatteavtal i tron på att skatteavtalets 

signaleffekt och bevis på förutsebarhet lockar till sig FDI. Jag ställer mig dock frågan om 

denna signaleffekt har någon verklig genomslagskraft på den globala marknaden. Vid 

investeringar torde det vara flera faktorer som sammantaget avgör investeringsbesluten 

än rent skatterättsliga incitament. Ett skatteavtal borde inte i sig kunna fungera som 

utslagsfaktor för utländska direkta investeringar mot bakgrund av den stora globala 

volymen av skatteavtal. Förmodligen kommer ändock afrikanska utvecklingsländer att 

fortsätta bredda sitt skatteavtalsnät i en övertro på signaleffektens betydelse.59 Jag anser 

att skatteavtalet av den anledningen i framtiden kommer vara ”som att leta efter en nål i 

en höstack” vad gäller syftet att underlätta och uppmuntra till investeringar och handel 

mellan avtalsparterna. Antag att multinationella företag står inför ett globalt nät av relativt 

likvärdiga skatteavtal enligt en gängse internationell standard. När valet står mellan att 

investera i den afrikanska staten A, eller den afrikanska staten B, och båda staterna ingått 

skatteavtal med den stat i vilken företaget har sin hemvist, torde tillgången av 

56 Daurer, Tax Treaties and Developing Countries, s 43. 
57 Easson, Do We Still Need Tax Treaties?, s 623.  
58 Mutén, Export av skattesystem. Skattepolitiska transformationsprocesser i tredje världen, s 497. 
59 Slutsatsen bygger på resonemang om att skatteavtal enbart leder till fler skatteavtal, se avsnitt 3.  
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naturresurser, transportmöjligheter och utbildad och billig arbetskraft vara mer avgörande 

än de detaljskillnader som föreligger mellan skatteavtalen.60 Avslutningsvis är min åsikt 

att skatteavtal i viss mån uppmuntrar till investeringar. För afrikanska länder vill jag dock 

förbehålla syftet någon annan signifikans än som en signal på att landet inte är ett 

skatteparadis och som ett uttryck för en vilja att som stat erkännas som trovärdig aktör på 

den globala marknaden.  

Det finns två ytterligare argument mot syftet att skatteavtal underlättar investeringar 

mellan industrialiserade länder och u-länder. Sedan finanskrisen år 2008 har utländska 

direkta investeringar, dvs. FDI, total sett minskat. Utländska investeringar hade år 2012 

fallit med 18 procent och bedömdes uppgå till 1,35 miljarder USD.61  En siffra som 

fortsatt varit statisk eftersom den globala ekonomin återhämtat sig långsamt sedan 

finanskrisen.62 Det första argumentet är med andra ord att genomslagskraften av syftet att 

underlätta investeringar minskar i takt med att tillgången på investeringar har minskat. 

Det andra argumentet består av att utvecklingsländer ofta tar till olika stimulansåtgärder 

för att öka den skatterättsliga konkurrenskraften.63 Sådana åtgärder i form av låga 

företagsskatter, skattefria zoner, ökad avdragsrätt för utländska bolag, eller så kallade ”tax 

holidays”64 påverkar en jämställd marknad och bidrar till en snedvriden konkurrens.65 

2.5 Avslutande reflektioner   
Ett skatteavtal är ett mellanstatligt avtal med syftet att lindra eller lösa skatterättsliga 

konflikter mellan avtalsstaterna. Skatteavtalet syftar till att undanröja 

dubbelbeskattningssituationer, förhindra skatteflykt och underlätta investeringar mellan 

avtalsparterna. Administrativa tillkortakommanden hos de afrikanska staterna riskerar att 

påverka ländernas möjlighet att uppfylla skatteavtal och upprätthålla syftet att förhindra 

skatteflykt. OECD:s modellavtal och FN:s modellavtal skiljer sig därför åt i artikel 26 om 

informationsutbyte för skatteändamål. För det första åläggs avtalsparterna i FN:s 

modellavtal art. 26 p. 6 att etablera metoder och tillvägagångssätt för att säkerställa ett 

60 Miller mfl., Principles of international taxation, s 677. 
61 World Investment Report 2013, Global value chains: Investment and trade for development, UNCTAD 
(2009). 
62 Miller m.fl., Principles of International Taxation, s 676.  
63 Miller m.fl., a a s 676-680.  
64 Tax holidays är en skattereduktion eller befrielse från skatt för viss inkomst som löper under viss tid. Det 
är en form av stimulansåtgärd för länder som vill locka till sig utländska företag att etablera 
affärsverksamhet inom landet. 
65 Daurer, Tax Treaties and Developing Countries, s 46.   
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effektivt informationsutbyte. För det andra föreskriver kommentaren till modellavtalet en 

möjlighet för parterna att avtala om kostnadsansvaret för de extraordinära utgifter som 

åläggs den efterfrågade staten för att tillhandahålla information. Jag har kommit fram till 

att ett avtal enligt FN:s modellavtal som väljer att implementera både ordalydelsen i art. 

26 och avtala om den efterfrågande statens betalningsansvar inte löser afrikanska staters 

möjlighet att uppfylla syftet att förhindra skatteflykt. Eftersom det saknas en definition 

av vad som avses med extraordinära kostnader försätts utvecklingsländer i osäkra 

avtalsförhållanden i vilka de saknar möjlighet att överblicka sina ekonomiska 

skyldigheter. Därutöver har min analys resulterat i att FN:s modellavtal inte är lämpat för 

andra former av informationsutbyte än informationsutbyte på förfrågan. Modellavtalet 

saknar förmåga att anpassa sig till automatiskt informationsutbyte mellan i-länder och u-

länder.       

Vad gäller syftet att underlätta investeringar bidrar skatteavtal till ett öppnare 

investeringsklimat för Sverige och andra industrialiserade länder. Afrikanska länder 

däremot intar en särställning och har visat sig ha svårare att locka till sig utländska 

investeringar i jämförelse med industrialiserade länder och med andra utvecklingsländer 

i Asien och Sydamerika.66 Den höga graden av politisk och ekonomisk instabilitet som 

flera afrikanska stater lider av, korruption, handelshinder, underutvecklad infrastruktur 

och avsaknaden av kvalificerad arbetskraft har identifierats som viktiga faktorer som gör 

det svårare för afrikanska stater att locka till sig utländska investeringar.67 Den största 

delen utländska direkta investeringar i Afrika drivs av tillgången av naturresurser.68 Till 

följd av detta är den afrikanska marknaden oattraktiv och det blir svårt för skatteavtal att 

uppfylla sitt syfte att uppmuntra till investeringar mellan industrialiserade länder och 

utvecklingsländer. Min slutsats är att för afrikanska u-länder har skatteavtalens syfte att 

underlätta investeringar inte samma praktiska genomslagskraft som avtalens syfte att 

undanröja dubbelbeskattning eller förhindra skatteflykt. Samtidigt underlättar 

skatteavtalen investeringar genom den så kallade signaleffekten. Ett tydligt exempel på 

detta är Angola som inte ingått ett enda skatteavtal och som ständigt antar handelsfientliga 

lagar som försvårar situationen för utländska bolag i landet.69 Angola utgör inte heller 

något skatteparadis utan kan istället beskrivas som en protektionistisk stat med en hög 

66 Daurer, Tax Treaties and Developing Countries, s 49.  
67 A st. 
68 Daurer, Tax Treaties and Developing Countries, s 49. 
69 KPMG Angola Fiscal Guide 2012/2013, s 5. 
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bolagsskattesats på 35 procent för utländska bolag.70 Istället har landets ekonomi 

centraliserats till export av olja till Kina. Om Angolas regering skulle ändra sin policy 

och lägga resurser på att upprätta ett skatteavtalsnät, åtminstone med andra afrikanska 

länder, skulle signaleffekten om att landet öppnats för utländska regionala eller globala 

investeringar vara stark. Återigen kan dock tillgången på olja vara den avgörande 

förutsättningen för att locka till sig investeringar, men att ingå skatteavtal skulle 

åtminstone underlätta för landet att underbygga sin ekonomi och minska beroendet av 

oljeexporten till Kina. För andra afrikanska länder som inte har samma särställning som 

Angola behöver inte skatteavtalens signaleffekt vara lika stark. Inte heller är det säkert att 

signaleffekten får verklig genomslagskraft på den globala marknaden. I takt med att 

antalet skatteavtal ökar på ett globalt plan kommer sannolikt andra faktorer än skatteavtal 

vara avgörande för investeringsbeslut. 

3 OECD:S MODELLAVTAL – EN INTERNATIONELL 

STANDARD  

Internationella organisationer har under flera årtionden arbetat för att harmonisera den 

internationella skatterättens område. Resultatet är att skatteavtalen liknar varandra oavsett 

var i världen de ingåtts.71 OECD:s modellavtal har intagit en position som prioriterad 

lösningsmodell i vår världs gränsöverskridande skattekonflikter. Kritiker anser att 

modellavtalet kan bedömas som ett näst intill universellt accepterat skatteavtalssystem 

och de flesta av Sveriges skatteavtal utgår från OECD:s modellavtal.72 I doktrin har 

flexibiliteten och effektiviteten av OECD:s modellavtal ifrågasatts.73 Annan kritik är 

avtalets brist på att lösa multilaterala konflikter och e-handel. Enligt min mening behöver 

det överhuvudtaget inte tillfalla OECD:s modellavtal att lösa multilaterala 

skattekonflikter. Modellavtalet bygger på bilaterala förhållanden och har inte till syfte att 

lösa skatterättsliga triangeldramer. OECD:s modellavtal behöver inte heller vara den 

bästa lösningsmodellen för både i-länder och u-länder enbart för att modellavtalet blivit 

allmänt accepterat och tillämpas universellt. Oavsett om en stat väljer att ingå skatteavtal 

enligt OECD:s eller FN:s modellavtal följer för staten ett resurskrävande arbete, inte bara 

70 KPMG Angola Fiscal Guide 2012/2013, s 2 f.  
71 Daurer, Tax Treaties and Developing Countries, s 54.  
72 Easson, Do We Still Need Tax Treaties?, s 620. 
73 Vann, R. J., A Model Tax Treaty for the Asian-Pacific Region? (Part I), s 99 och 102.  
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därför att själva avtalsprocessen ofta tar väldigt lång tid utan även för att skatteavtal är ett 

så kallat enkelriktat vägval.74 Med detta menas att skatteavtal enbart föder fler skatteavtal. 

Jag anser likväl att en viktig framgångsfaktor för OECD:s modellavtal är att modellen 

blivit normen inom Europa och Nordamerika. Dessutom utgör inte OECD:s arbete något 

fullbordat system utan anpassas fortlöpande efter västvärldens behov och förutsättningar. 

Easson ifrågasätter om anpassningen av OECD:s modellavtal efter medlemsstaternas 

behov och nyuppkomna problem, genom vad han beskriver som ”omtolkningar” 

(reinterpretations) av skatteavtalen, är tillräcklig.75 Han betvivlar att nya kommentarer 

kan åstadkomma nödvändig förändring och menar att omförhandlingar av skatteavtal 

mellan avtalsstaterna skulle kunna vara mer ändamålsenligt. För mig torde OECD:s val 

att regelbundet förnya kommentaren till OECD:s modellavtal snarare vara en bedömning 

att en ny formulering av själva modellavtalet är omotiverat, än rädsla för att uppmuntra 

till omförhandlingar av skatteavtal mellan OECD:s medlemsstater. OECD har inte 

tidigare bävat för att tvinga medlemsstaterna att lägga stora resurser på skattereformer, en 

inställning som fortfarande kan bekräftas genom BEPS projektets resultat att tvinga fram 

stora förändringar i intern skatterätt.76 En annan orsak till att OECD inte ändrar 

modellavtalet kan vara att det helt enkelt finns för många gällande avtal enligt OECD:s 

modell och det skulle vara praktiskt omöjligt och tidskrävande att omförhandla samtliga 

av dessa i det fall OECD ändrar artiklar i modellavtalet.77 Med detta vill jag belysa att 

modellavtalet inte kan behandlas som en universell lösning för internationella 

skattekonflikter. Något som ytterligare stärker argumentet är att OECD präglas av lägre 

demokratisk status eftersom även om regeringar har inflytande i OECD:s arbete, är 

inflytandet i jämförelse med regeringarnas arbete i EU inte lika omfattande. Detta 

påverkar också OECD:s konstitutionella legitimitet vilken är svagare än den för EU. Mot 

bakgrund av argumentationen bör Sverige fortsatt följa OECD:s rekommendationer och 

använda modellavtalet medan afrikanska utvecklingsländer ställs inför en annan 

verklighet. Tvärt om kan det finnas en risk att utvecklingsländer förlorar på att ingå 

skatteavtal med industrialiserade länder oavsett om avtalen baseras på OECD:s eller FN:s 

modellavtal. Afrikanska länder är varken medlemsstater i OECD eller deltar aktivt i den 

74 Avery Jones, Are Tax Treaties Necessary?, s 3.  
75 Easson, Do We Still Need Tax Treaties?, s 620.  
76 Det pågår för närvarande en utredning som genomförs av Skatteverket och Finansdepartementet om 
BEPS-programmet ska implementeras i Sverige och hur det kan komma att påverka svensk lagstiftning.   
77 Avery Jones, Are Tax Treaties Necessary?, s 4. 
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internationella skatterättens utveckling. Deras behov och förutsättningar tas av denna 

anledning inte hänsyn till i den så kallade universella OECD normen. 

4 FN:S MODELLAVTAL 

4.1 Skillnader mellan FN:s modellavtal och OECD:s modellavtal  
De ledande modellerna för skatteavtal är, förutom OECD:s modellavtal, FN:s 

modellavtal. FN-modellen skapades som ett alternativ till OECD:s modellavtal och avser 

skatteavtal mellan industrialiserade länder och utvecklingsländer. De ledande 

modellavtalen från OECD och FN liknar varandra på flera sätt. De följer samma struktur, 

använder samma terminologi och karaktäriseras av metodiska och källhierarkiska 

dilemman. Till exempel refererar FN:s modellavtal till kommentaren för OECD:s 

modellavtal. Det skapar tolkningsfrågor och gör det svårare att i det enskilda fallet avgöra 

vad som är den lämpliga tillämpningen av ett visst skatteavtal.78  

Det finns även påtagliga skillnader mellan modellavtalen. För det första fokuserar FN:s 

modellavtal till skillnad från OECD:s modellavtal på utvecklingsländers utmaningar och 

skattemässiga behov.79 Av denna anledning är modellen mer källstatsorienterad och inte 

likt OECD:s modellavtal koncentrerad till hemvistprincipen. Det är inte enbart royalty 

som tillåts högre källskatter i FN:s modellavtal utan källstaterna ges även möjlighet att 

beskatta ränta och utdelning i större utsträckning i FN:s modellavtal än i OECD:s 

modellavtal. För det andra är FN:s modellavtal enbart ett förslag på hur 

dubbelbeskattningsavtal bäst lämpar sig för utvecklingsländer, ett förslag som utfärdats 

av en oberoende samling experter.80 Motsatsvis är OECD:s modellavtal en formell och 

officiell rekommendation till organisationens medlemsstater. Vidare har OECD:s 

modellavtal antagits efter medlemsstaternas premisser och varje medlemsstat har haft 

möjligheten att uttrycka reservationer till olika artiklar och ståndpunkter i kommentaren 

till modellavtalet.81 Någon sådan möjlighet har inte tillerkänts utvecklingsländer i 

78 Kommentaren till FN:s modellavtal (2011) hänvisar genomgående till OECD:s modellavtal och OECD:s 
kommentar till modellavtalet, se exempel i Kommentaren till art. 1 FN:s modellavtal (2011) p 1 och 3, s 
41.   
79 Daurer, Tax Treaties and Developing Countries, s 53.  
80 Daurer, a a s 59. 
81 Se Mutén, Fiscal relations between rich and poor countries, s 103 och Dahlberg, Internationell 
Beskattning, s 267.    
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förhållande till FN:s modellavtal. I och med medlemsstaternas aktiva inblandning är 

OECD:s modellavtal bindande för medlemsstaterna och har en mer förpliktande verkan 

för dessa länder än vad FN:s modellavtal har för utvecklingsländer. Vad gäller FN:s 

modellavtal är det på intet sätt bindande för u-länder eftersom ingen av de deltagande 

länderna i FN öppet redovisat att de enbart kommer utgå från FN:s modellavtal vid 

upprättandet av skatteavtal med industrialiserade länder.82 En tredje skillnad är att arbetet 

med FN:s modellavtal utvecklats långsammare än utvecklingen inom OECD. 

4.2 Kritik mot FN:s modellavtal   
Vad gäller modellavtalens faktiska och rättsliga innehåll är dock skillnaderna färre. De 

skillnader som ändå existerar rör främst företagsbeskattning och annan form av 

självständiga verksamheter. Definitionen av fast driftställe är till exempel bredare med 

tillämpning av FN:s modellavtal än enligt OECD:s modellavtal. Det är framför allt tre 

rättsliga skillnader mellan FN:s modellavtal och OECD:s modellavtal som jag valt att 

diskutera djupare i avsnitt 5 om hur de svenska skatteavtalen med Sydafrika, Nigeria och 

Tunisien förhåller sig till FN:s modellavtal. Modellavtalens övriga artiklar om tillämpliga 

personer och skatter, hemvist, inkomster av tjänst och annan osjälvständig verksamhet, 

diskrimineringsartikeln med flera, är i stort sett identiska med bestämmelserna i OECD:s 

modellavtal. Daurer menar att FN-modellen överlag stämmer överens med OECD:s 

modellavtal, något som skapar frågor om FN-modellens status och påverkan på 

utvecklingsländernas skatteavtalsnät. Till exempel kommer Daurer i sin analys fram till 

att även FN:s modellavtal till följd av dess stora likheter med OECD:s modellavtal 

premierar hemvistbeskattning, även om den ger utrymme för mer källstatsbeskattning än 

vad OECD:s modellavtal tillåter.83 Jag instämmer med Daurer i hennes analys och menar 

att bevarandet av FN:s modellavtal kan ifrågasättas på grund av resultatet att 

modellavtalet premierar hemvistbeskattning. Syftet med FN:s modellavtal är att ta till 

vara utvecklingsländernas intressen, vilket bland annat innefattar att premiera 

källstatsbeskattning. Daurers analys visar på att FN:s expertgrupp misslyckats med att 

uppfylla utvecklingsländernas behov. Hon menar dock att FN:s modell behöver förstärkas 

för vilken anledning mer resurser behöver tilldelas FN:s expertgrupp vilka sedermera 

ingår i Kommittén av experter för internationellt samarbete i skattefrågor (Committee of 

82 Mutén, Fiscal relations between rich and poor countries, s 103 f.    
83 Daurer, Tax Treaties and Developing Countries, s 104.  
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Experts on International Cooperation in Tax Matters)84. I kommittén kommer 48 procent 

av experterna från OECD länder medan 52 procent representeras av övriga länder. Inom 

ramen för dessa övriga länder dominerar BRICS länderna på bekostnad av mindre 

utvecklingsländers inflytande. Expertgruppens struktur speglar inte heller bilden av FN:s 

medlemsländer. Daurer diskuterar också möjligheten att låta kommittén av experter 

övergå i ett mellanstatligt organ. Jag ställer mig dock kritisk till varför resurser bör läggas 

på att förstärka FN:s modellavtal mot brakrunden av dess misslyckade resultat att 

tillvarata utvecklingsländer skattemässiga behov. Ett mellanstatligt organ skulle 

dessutom ytterligare anstränga utvecklingsländernas knappa resurser och brist på 

nationell expertis på den internationella skatterättens område. Istället menar jag att 

OECD:s arbete med att bjuda in BRICS länder som nyckelpartners däribland Sydafrika 

och arbetet med BEPS-projektet, vilket även granskar urholkningen av skattebasen för 

utvecklingsländer, kan vara ett mer effektivt sätt för utvecklingsländer att anpassa sig till 

den internationella skatterättens globala utveckling.85 Jag anser vidare att FN:s 

modellavtal inte har lyckats hålla jämna steg med den globala utvecklingen och att strängt 

hålla fast vid modellavtalet är för utvecklingsländerna att stanna kvar i en lägre division. 

FN:s expertgrupp har till följd av dess struktur också haft problem att komma överens 

vilket är en orsak till att utvecklingen för modellavtalet stagnerat. Det faktum att FN:s 

expertgrupp inte kunnat enas om att inkludera tax sparing som metod för att undanröja 

dubbelbeskattning i modellavtalet visar ytterligare på hur dess struktur missgynnar 

utvecklingsländernas situation.86 Detta trots att de flesta utvecklingsländer redan 

tillämpar tax sparing i flera befintliga skatteavtal.   

Sammanfattningsvis går det att dra slutsatsen att FN:s modellavtal innehåller fler liknelser 

med OECD:s modellavtal än skillnader, oavsett hur man bedömer vikten av att bevara 

FN:s modellavtal i framtiden och fortsätta utveckla modellavtalet till nutida behov och 

förutsättningar. Jag anser dock att det organ som står för FN:s modellavtals utveckling på 

ett strukturellt sätt saknar förmåga att tillvarata utvecklingsländernas rättsliga krav. 

Alternativet med ett mellanstatligt organ ter sig inte heller som en lösning som skulle leda 

framåt utan snarare som en ytterlig börda för utvecklingsländer. 

84 Läs mer om detta i Daurer, Tax Treaties and Developing Countries, s 60 f.    
85 OECD, “Report On The Impact Of Beps In Low Income Countries”. 
86 Se Daurer, Tax Treaties and Developing Countries, s 91 och Mutén, Export av skattesystem. 
Skattepolitiska transformationsprocesser i tredje världen, s 496.    
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Annan kritik som riktats mot FN:s modellavtal är att det skiljer sig från OECD:s 

modellavtal enbart i de fall det är nödvändigt för att säkra u-länders intressen och att 

modellavtalet därmed inte utgår från utvecklingsländernas perspektiv i sin helhet. Till 

exempel anser Miller att FN borde fokusera på att adressera och ge vägledning för 

utvecklingsländernas skatteadministrativa utmaningar och inte fokusera på att erkänna 

och reagera på OECD: arbete.87 Kritiken kan delvis bero på att definitionen av vad som 

avses med ett utvecklingsland är oklar och ger upphov till generalisering av en i övrigt 

heterogen grupp länder. 

4.3 Definitionen av utvecklingsländer har påverkat urvalet av Sveriges 

skatteavtal med afrikanska stater 
Definitionen av begreppet utvecklingsland diskuteras i det följande bland annat eftersom 

det rör sig om ett vitt samlingsnamn och används frekvent genom uppsatsen. I den 

internationella skatterättsliga debatten har termen ”utvecklingsland” använts som motsats 

till ett industrialiserat land, närmare bestämt ett land som är medlem i OECD.88 Av denna 

anledning hade också FN:s ad hoc grupp av experter ursprungligen tankar på att skapa ett 

modellavtal som riktade sig till ”alla andra” länder som inte var medlemmar i OECD. 

Den första definitionen av utvecklingsland blir härmed ”en icke-OECD medlemsstat”. På 

grund av den obalanserade relationen mellan u-länder och i-länder i frågan om 

kapitalflödet och utländska direkta investeringar går det också att dela in länderna i dels 

länder som exporterar kapital, dels länder som importerar kapital.89 Därför kan 

utvecklingsländer också definieras som kapitalimportländer. Samtidigt befinner sig ett 

utvecklingsland i en utvecklingsprocess. Det är närmare bestämt graden av utveckling 

som avgör den internationella kategoriseringen av utvecklingsländer som genomförts av 

Världsbanken och FN:s utvecklingsprogram UNDP.  

 

87 Miller m.fl., Principles for International Taxation, s 675. 
88 Daurer, Tax Treaties and Developing Countries, s 98.     
89 Daurer, Tax Treaties and Developing Countries, s 98.          
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Nedan följer en karta som visar UNDPs statistik över ”human development indicators” 

för år 2014. Det syns tydligt på kartan att de flesta länder i världen med lågt utvecklings 

index är koncentrerade till den afrikanska kontinenten.90  

     

Sverige har skatteavtal med Botswana, Egypten, Gambia, Kenya, Namibia, Sydafrika, 

Tanzania, Tunisien, Zambia och Zimbabwe. Därutöver har Sverige ingått skatteavtal med 

Nigeria år 2005, ett avtal som trätt i kraft först nio år senare år 2014. Sverige har med 

andra ord ingått avtal med länder som kategoriseras olika enligt UNDP:s 

utvecklingsindex. Till exempel är Zimbabwe betecknat som ett LDC medan Tunisien 

hamnar högst på utvecklingsskalan bland Sveriges avtalspartners.  

I mitt urval av skatteavtal som ska granskas närmare har jag dock valt att bortse från LDC 

och Zimbabwe eftersom det rör sig om en diktatur och en statsmakt som historiskt sett 

haft svårt att samarbeta med det internationella samfundet och vars president och hustru 

har belagts med ekonomiska sanktioner av FN och EU. I mitt urval har jag valt ut 

skatteavtalet med Sydafrika, vilket har tillerkänts status som nyckelpartner till OECD. 

Sveriges skatteavtal med Sydafrika bygger i första hand på OECD:s modellavtal. Nigeria 

utgör också en intressant internationell aktör eftersom det rör sig om Afrikas största 

ekonomi med hög tillväxt, interna politiska svårigheter och med tillgång till naturresurser 

90 UNDP publicerar varje år en lista på utvecklingsländer och hur de kategoriseras enligt ett ” development 
index” beroende på BNP, medelålder och kunskap, dvs. läskunnighet och antal utbildningsår. Indexskalan 
sträcker sig från 0 (lägst utveckling) till 1 (högst utveckling). Utvecklingsländerna delas i rapporten in i 
länder med låg, medel, hög och väldigt hög utveckling. 1971 lade FN:s generalförsamling till en kategori 
för LDCs, dvs. de minst utvecklade länderna i världen med lägst utvecklingsindex. Läs mer om detta i 
Daurer, Tax Treaties and Developing Countries, s 99 ff. UNDPs kategoriseringslista kan laddas ned på 
UNDP, Human Development Reports, http://hdr.undp.org/en/reports/ (april 2015).          
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som olja och andra fyndigheter. Skatteavtalet med Nigeria bygger i första hand på FN:s 

modellavtal. Tunisien är på sätt och vis en bubblare i skaran av utvalda skatteavtal. Landet 

har i och för sig högt utvecklingsindex enligt UNDP men befinner sig i en hittills 

framgångsrik men känslig demokratisk process samtidigt som landets ekonomiska 

situation försämras. Skatteavtalet mellan Tunisien är särskilt intressant eftersom det inte 

renodlat bygger på någon av FN:s eller OECD:s modellavtal utan hämtar ledning från 

avtalen parallellt i vad som kan beskrivas som något sorts blandat fång. 

5 HUR FÖRHÅLLER SIG SVERIGES SKATTEAVTAL MED 

SYDAFRIKA, NIGERIA OCH TUNISIEN TILL FN:S 

MODELLAVTAL? 

5.1 Inkomst av rörelse med fokus på definitionen av fast driftställe  
Efter att ha redogjort för skatteavtalets syften och introducerat FN:s modellavtal kommer 

jag i detta och följande avsnitt behandla mer specifika områden och artiklar i FN:s 

modellavtal. De specifika artiklarna kommer sedan att jämföras med hur avtalsvillkoren 

utformats i de svenska skatteavtalen med Sydafrika, Nigeria och Tunisien. 

Enligt art. 7 p. 1 FN:s modellavtal beskattas inkomst av rörelse endast i företagets 

hemviststat. Det kan verka drastiskt att genom skatteavtal undanta beskattning i källstaten 

för inkomster av rörelse, men det är en utmaning för många staters skatteadministration 

att spåra företagstransaktioner när bolaget saknar hemvist i staten. Utmaningen är om än 

större för utvecklingsländer vars skattemyndigheter ofta saknar resurser och tillräcklig 

kunskap för att spåra rörelseinkomster när företaget inte har någon permanent anknytning 

till landet.91 

Enligt art. 7 p. 1 FN:s modellavtal kan inkomst av rörelse undantagsvis beskattas i 

källstaten om företaget bedriver verksamhet där genom ett i källstaten beläget fast 

driftställe. Hittills överensstämmer art. 7 p. 1 i FN:s modellavtal med OECD:s 

modellavtal. Däremot innehåller art. 7 p. 1 i FN:s modellavtal ytterligare rekvisit för när 

inkomst av rörelse kan beläggas med källskatt, vilket avviker från OECD:s formulering. 

91 Daurer m.fl., Choosing between the UN and OECD Tax policy models: An African case study, s 8.  
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Källstatsbeskattning kan enligt artikeln i FN:s modellavtal enbart tas ut för inkomster som 

är hänförliga till (a) det fasta driftstället; (b) försäljning i källstaten av varor som är 

desamma eller av samma slag som de varor som säljs genom det fasta driftstället eller (c) 

annan företagsverksamhet som bedrivs i källstaten och som är detsamma eller av samma 

slag som den verksamhet som bedrivs genom det fasta driftstället. Alternativ b och c i art. 

7 p. 1 i FN:s modellavtal beskrivs som ”the limited force of attraction rule” och tillåter 

den stat i vilket det fasta driftstället är belaget, dvs. källstaten, att beskatta inkomster som 

inte direkt kan hänföras till det fasta driftstället men som härrör från liknande 

verksamhet.92 OECD uppdaterade sitt modellavtal år 2010 och tillkännagav en ny princip 

för inkomst av rörelse. Principen som tillkännagavs var separatmetoden som sedermera 

erkänts som AOA vid allokering av inkomster hänförliga till ett fast driftställe. 

Separatmetoden innebär enligt OECD:s modellavtal art. 7 p. 2 att ett fast driftsställe ska 

behandlas som en separat enhet vid allokering av beskattningsbar inkomst till det fasta 

driftstället. I kommentaren till FN:s modellavtal framgår att expertkommittén i 

modellavtalets senaste uppdatering valt att inte anpassa modellavtalet till OECD:s princip 

om separatmetoden.93 Istället hänvisas i kommentaren till OECD:s tidigare kommentar 

från 2008, vilken fortsättningsvis ska tillämpas för allokering av inkomster till fast 

driftställe enligt FN:s modellavtal. En av orsakerna till expertkommitténs beslut är att 

separatmetoden medför att regler om internprissättning tillämpas vid beskattning av ett 

fast driftställe. Internprissättning anses som en känslig fråga i förhållande till 

utvecklingsländer eftersom u-länderna har svårt att tillämpa regler om internprissättning, 

bland annat OECD:s riktlinjer för internprissättning.94 Valet att inte tillämpa 

separatmetoden inom ramen för FN:s modellavtal rör sig om en stor skillnad mellan FN:s 

och OECD:s modellavtal och kan leda till oförutsebarhet för skattskyldiga som bedriver 

företagsverksamhet i två olika skattesystem för rörelseinkomster. Vid avgörandet vilka 

inkomster som är hänförliga till det fasta driftsstället tillåter inte heller FN:s modellavtal 

avdrag för utgifter i lika stor utsträckning som OECD:s modellavtal gör.95 Avdrag för 

utgifter för rättigheter, tjänster och kapital förbjuds helt och hållet i FN-modellen, medan 

dessa tillåts under vissa förutsättningar i OECD:s modellavtal.  

92 Daurer, Tax Treaties and Developing Countries, 66.  
93 Kommentaren till art. 7 FN:s modellavtal (2011), p. 1, s 140.  
94 United Nations, Report on the sixth session of the Committee of Experts (2010), p. 46.   
95 Se skillnaden i artiklarna 7 punkt 3 i FN:s och OECD:s modellavtal.   
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Sveriges skatteavtal med Nigeria följer FN:s modellavtal för beskattning av inkomst av 

rörelse till punkt och pricka, medan skatteavtalet med Sydafrika innehåller OECD:s 

formulering och således tillåter fler avdrag för inkomst av rörelse och förutsätter 

separatmetoden som auktoriserad metod när inkomster allokeras till ett fast driftställe. 

Sveriges skatteavtal med Tunisien ser vid första anblick ut som en kompromiss mellan 

FN:s modellavtal och OECD:s modellavtal. Art. 7 p. 1 följer till att börja med den 

gemensamma formuleringen och övergår sedan i OECD:s riktlinje eftersom FN-

modellens alternativ a-c i art. 7 p. 1 saknas. Samtidigt förbjuder art. 7 p. 3 i det tunisiska 

skatteavtalet rätten till avdrag för royalty eller annan betalning för nyttjande av rättighet 

vilket är i enlighet med FN:s modellavtal. Min slutsats är ändock att det tunisiska 

skatteavtalet syftar till att tillämpa FN:s modellavtal. Jag grundar detta i att skatteavtalet 

dateras till 1983, vid vilken tidpunkt formuleringen i art. 7 p.1 med alternativ a-c inte 

hade antagits av FN:s expertgrupp ännu. 

För att avgöra hur stor del av inkomst av rörelse som kan beskattas av källstaten krävs 

förutom allokeringsreglerna och rätten till avdrag också att definitionen av vad som avses 

som ett fast driftställe klargörs. Konceptet fast driftställe skiljer sig åt mellan FN:s 

modellavtal och OECD:s modellavtal och frågan om vad som utgör ett fast driftställe, 

enligt art. 5 i modellavtalen, är en av skatteavtalens mest omtvistade frågor.96 Skillnaden 

mellan modellavtalen framkommer i fyra fall: 1) när en plats för byggnadsarbete, ett 

tillfälligt anläggningsarbete eller ett byggnads- eller installationsprojekt ska definieras 

som ett fast driftställe; 2) om ett installationsarbete eller tillsynsverksamhet kan definieras 

som ett fast driftställe; 3) om tillhandahållandet av tjänster med hjälp av arbetstagare ingår 

i definitionen av ett fast driftställe och 4) om verksamhet som bedrivs i källstaten av en 

utländsk ägare till ett fast driftställe beläget däri, ska hänföras det fasta driftstället.97  

För byggnadsarbete, tillfälligt anläggningsarbete och installationsprojekt har tidsperioden 

som krävs för att arbetet eller projektet ska definieras som ett fast driftställe reglerats till 

sex månader i FN:s modellavtal respektive 12 månader i OECD:s modellavtal. Orsaken 

till skillnaden är en kompromiss mellan källstatens fiskala intressen och entreprenörens 

perspektiv att slippa beakta för många skattemyndigheter samtidigt för förhållandevis 

96 Van Raad, New Sources of Tax revenue for Transit Countries: Can a (Rail) Road Qualify as a Permanent 
Establishment?, s 125.  
97 Daurer m.fl., Choosing between the UN and OECD Tax policy models: An African case study, s 10. 
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obetydliga uppdrag.98 Vad gäller Afrikanska utvecklingsländer visar mina studier på att 

det är olika om länderna väljer att tillämpa det kortare eller längre tidskriteriet. Både 

Sveriges skatteavtal med Nigeria och Tunisien tillämpar den kortare perioden som är till 

fördel för källstaten eftersom fler tillfälliga byggarbeten och installationsprojekt faller 

inom ramen för definitionen av fast driftställe. Sydafrika däremot håller sig till OECD:s 

modell och tillämpar tidskriteriet om 12 månader. Om den längre perioden om 12 

månader tillämpas av afrikanska utvecklingsländer beror det ofta på att skatteavtalet 

upprättas med ett OECD-land, medan det finns ytterst få exempel på afrikanska 

utvecklingsländer som sinsemellan tillämpar den längre tidsperioden.99 Enligt Daurers 

studier kan man dra slutsatsen att afrikanska utvecklingsländer har lägre 

förhandlingsstyrka än vad asiatiska utvecklingsländer har eftersom de tillämpar FN:s 

kortare tidsperiod i större utsträckning än vad afrikanska utvecklingsavtal gör i sina 

skatteavtal med industrialiserade länder.100 Att just skatteavtalet med Sydafrika tillämpar 

den längre tidsperioden om 12 månader kan också bero på att Sydafrika definieras som 

ett ”emerging country” och av denna anledning bemöts som en mer jämlik 

förhandlingspartner till Sverige och andra OECD-länder än vad Nigeria och Tunisien gör.   

Enligt FN:s modellavtal art. 5 p. 3 b) kan tillhandahållandet av tjänster, inklusive 

konsulttjänster, som tillhandahålls av ett företag genom arbetstagare eller annan personal 

som engagerats av företaget för ett sådant syfte, för verksamheter som förväntas pågå i 

en avtalsstat för en eller flera perioder som överstiger 183 dagar under en 12 månaders 

period och som inleds eller avslutas inom samma inkomstår, anses vara ett fast driftställe 

och föranleda källstatsbeskattning. OECD:s modellavtal innehåller ingen möjlighet för 

källstater att behandla en längre tids tillhandahållande av tjänster som ett fast driftställe. 

Oavsett frågan om tillhandahållandet av tjänster med hjälp av arbetstagare ska ingå i 

definitionen av fast driftställe eller inte, har afrikanska utvecklingsländer antagit en 

emellertid mer avslappnad inställning till art. 5 p. 3 b), än till art. 5 p.3 a), om hur lång tid 

en byggnadsplats ska fortgå för att räknas som ett fast driftställe.101 Varken Sveriges 

skatteavtal med Sydafrika eller Tunisien erkänner källstaten rätt att beskatta 

tillhandahållandet av tjänster. Avtalet med Sydafrika har dock nyligen år 2010 genomgått 

98 Mutén, Fiscal relations between rich and poor countries, s 104.  
99 Zimbabwe är dock ett exempel på stat som har skatteavtal vilka tillämpar tidsangivelsen om 12 månader 
även i förhållande till icke- OECD medlemsstater. SE mer om detta i Daurer m.fl., Choosing between the 
UN and OECD Tax policy models: An African case study, s 11. 
100 Daurer m.fl., Choosing between the UN and OECD Tax policy models: An African case study, s 11 f. 
101 Daurer m.fl., Choosing between the UN and OECD Tax policy models: An African case study, s 12 ff. 
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en omförhandling och behandlas i nutid än mer som om det vore ett OECD-land utan 

någon ändring avseende definitionen av fast driftställe.102 Avslutningsvis innehåller 

avtalet med Nigeria den vidare definitionen av fast driftställe.  

5.2 Passiva inkomster i form av utdelning, ränta och royalty  
Passiva inkomster är en gemensam beteckning för utdelning, ränta och royalty.103 Passiva 

inkomster beskattas ofta genom att det företag som betalar inkomsten beskattas. Det beror 

på att den som mottar inkomsten ofta inte är närvarande i, eller har anknytning till, landet 

i vilket företaget som betalar inkomsten verkar. Gemensamt för artiklarna om passiva 

inkomster i FN:s och OECD:s modellavtal är artiklarnas struktur och att 

beskattningsrätten fördelas mellan hemviststaten och källstaten. Källstatens 

beskattningsrätt begränsas till en viss procentsats medan hemviststaten kan beskatta 

inkomsten fullt ut och sedan avräkna den skatt som betalats av den skattskyldige i 

källstaten. Det är en unik företeelse inom skatteavtalsrätten att en stats beskattningsrätt 

avgränsas med en viss procentsats.104  

Det föreligger vissa skillnader vad gäller passiva inkomster mellan OECD:s modellavtal 

och FN:s modellavtal. Källstatsbeskattningen begränsas till mellan 0 och 15 procent 

beroende på vilken typ av passiv inkomst det rör sig om i OECD:s modellavtal.105 

Upprättarna till FN:s modellavtal kunde inte acceptera lika låga källskatter som föreskrivs 

i OECD:s modellavtal. Detta eftersom den obalanserade fördelningen av kapital mellan 

utvecklings länder och industrialiserade länder vid tillämpningen av låga källskatter 

skulle leda till massiva skatteförluster för u-länder.106 FN:s modellavtal låter istället den 

maximala källstatsbeskattningen avgöras i bilaterala förhandlingar mellan parterna.107  

Till följd av neutralitetsprincipen eftersträvar skatterätten till att i minsta möjliga mån låta 

beskattningen påverka affärsbeslut. För utdelning skiljer sig därför den maximala 

källstatsbeskattningen beroende på om utdelningen härstammar från mindre passiva 

investeringar, så kallade ”portfolio investments”, eller mer omfattande direkta 

102 Ändringen enligt 2010 års ändringsprotokoll mellan Sverige och Sydafrika rör art. 10 om utdelning 
vilket diskuteras längre fram i avsnitt 5.1.2 om passiva inkomster.  
103 Daurer, Tax Treaties and Developing Countries, s 79.  
104 Daurer, a a s 79.  
105 Se artiklarna 10-12 i OECD:s modellavtal (2014).   
106 Daurer, Tax Treaties and Developing Countries, s 79. 
107 Se art. 10-12 i FN:s modellavtal (2011).   
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investeringar, så kallade ”non-portfolio investments”, i ett företag. ”Non-portfolio-

investments” kännetecknas av att företagets verksamhet kan bedrivas genom ett 

dotterbolag som inte utgör en egen juridisk person i det lokala landet och som behärskar 

en viss del av kapitalet för utdelningen.108 Skatteavtalen innehåller ofta högre tak på 

källstatsbeskattning på utdelning till mindre passiva ”portfolio investments” än till ”non-

portfolio investments” eftersom den senare formen av investering ofta leder till att 

utdelningen beskattas två eller flera gånger, så kallad kedjebeskattning eller ekonomisk 

dubbelbeskattning. Beskattningen sker först i dotterbolaget och sedan när den delas ut till 

aktieägarna.109 Varför jag noga beskrivit denna skillnad är för att FN:s modellavtal är mer 

fördelaktigt för industrialiserade länder än vad OECD:s modellavtal är.110 Enligt OECD:s 

modellavtal tvingas den stat som importerar kapital, oftast ett utvecklingsland tillämpa 

den lägre skattesatsen när investeraren behärskar 25 procent eller mer av bolaget som 

betalar utdelningen. Enligt FN:s modellavtal tvingas den stat som importerar kapital, 

oftast ett utvecklingsland tillämpa den lägre skattesatsen när investeraren behärskar 

enbart 10 procent eller mer av bolaget som betalar utdelningen. Detta beror på att i många 

utvecklingsländer tillåts inte utländskt ägarskap till mer än 50 procent i inhemska bolag, 

vilket innebär att redan 10 procent leder till relativt betydande inflytande i bolaget.111 Vad 

gäller de avtal som jag studerat närmare innehåller Sveriges skatteavtal med Sydafrika 

som i övrigt främst bygger på OECD:s modellavtal denna lägre ägarandel om 10 procent 

i art. 10 om utdelning. Generellt sett har enbart ett fåtal länder i Afrika valt att tillämpa 

procentsatsen i FN:s modellavtal om 10 procent för ägarinflytandet.112 Nigeria har likväl 

valt FN-modellens procentsats. Samtidigt har Tunisien valt att tillämpa OECD:s 25 

procent trots interna regler om att utländska investerare enbart har rätt till 50 procent i 

tunisiska bolag. Tunisien har sammantaget lyckats förhandla till sig bra villkor för passiva 

inkomster vilket framgår av den tabell som redovisas i slutet av detta avsnitt.   

Angående Sveriges skatteavtal med Sydafrika bör det tilläggas att skatteavtalet 

reviderades genom ett ändringsprotokoll år 2010. Protokollet föranledde en förändring av 

den maximala källskatten i fråga om utdelning. Tidigare hade skattesatsen föreskrivits till 

7,5 procent. I den uppdaterade versionen av skatteavtalet har Sydafrika anpassat den 

108 Daurer m.fl., Choosing between the UN and OECD Tax policy models: An African case study, s 15.  
109 Daurer m.fl., a a s 15.  
110 Daurer m.fl., a a s 15. 
111 Daurer, Tax Treaties and Developing Countries, s 81. 
112 Daurer m.fl., Choosing between the UN and OECD Tax policy models: An African case study, s 16.  
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maximala skattesatsen till OECD:s modellavtal om 5 procent. Enligt förarbetena till 

ändringen var det Sydafrika som initierat ändringen på grund av att en tidigare lag om så 

kallad ”secundary tax on companies” skulle avskaffas.113 Den tidigare lagen innebar att 

bolagsskatten togs ut i två led varav det andra ledet avsåg skatt av en viss procentsats av 

bolagets utdelning.114      

För ränta föreskrivs i art. 10 OECD:s modellavtal en maximal källstatsbeskattning på 10 

procent medan art. 10 i FN:s modellavtal lämnar frågan öppen för bilaterala 

förhandlingar. Anledningen till att FN:s modellavtal inte angivit någon precis skattesats 

beror på att både i-länder och u-länder ansågs ha goda argument för att behålla viss 

beskattningsrätt. Utvecklingsländer ansåg att räntan betalades från resurser som 

genererades från källstaten i jämförelse med OECD-medlemsstater vilka ansåg att det 

kapital som gjorts tillgängligt för låntagarna i utvecklingsländer hade genererats från i-

länder.115 Det svenska skatteavtalet med Sydafrika föreskriver en maximal skattesats om 

noll procent och skatteavtalet med Nigeria max 7,5 procent. I båda avtalen har Sverige 

lyckats utomordentligt genom att skattesatserna är lägre än 10 procent enligt OECD:s 

modellavtal. Tunisien har emellertid lyckats bättre i förhandlingarna med Sverige och 

föreskriver en maximal källskatt om 12 procent enligt art. 11 i det svenska skatteavtalet.    

Enligt art. 12 OECD:s modellavtal tillåts ingen beskattningsrätt för källstaten på 

inkomster i from av royalty. Detta innebär att hemviststaten har exklusiv beskattningsrätt 

på inkomst av royalty som betalats från ett kapitalimporterande land till ett 

kapitalexporterande land.116 Detta slår hårt mot afrikanska utvecklingsländer som ofta 

intar ställning som källstat i skatteavtalsrelationer med industrialiserade länder. Därför är 

det enligt art. 12 p. 2 FN:s modellavtal tillåtet att bestämma en maximal 

källstatsbeskattning för royalty i bilaterala förhandlingar. Utvecklingsländerna menar å 

ena sidan att royalty betalas för immateriella rättigheter som redan har dragits fördel av i 

ursprungslandet och att annan ytterligare inkomst som härrör från rättigheten borde 

tillgodoräknas källstaten och utvecklingsländer.117 OECD:s medlemsstater menar å andra 

sidan att immateriella rättigheter skapats för att utveckla både existerande marknader och 

etableras på nya marknader vilket tillskriver ursprungslandet, ofta hemviststaten, den 

113 Prop. 2010/11:11, s 8 f  
114 A prop s 8 f 
115 Daurer, Tax Treaties and Developing Countries, s 82. 
116 Daurer m.fl., Choosing between the UN and OECD Tax policy models: An African case study, s 17. 
117 Daurer, Tax Treaties and Developing Countries, s 82. 
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fulla beskattningsrätten.118 Det rekommenderas i kommentaren till FN:s modellavtal att 

utvecklingsländerna frångår OECD:s inställning och tillämpar viss källskatt för inkomster 

av royalty, eftersom den som betalar royaltyn för nyttjandet av en rättighet har utgifter 

för att anpassa och utveckla rättigheten för sin verksamhet. Utgifterna som inte kan dras 

av på grund av att skatten dras på bruttoinkomsten i ursprungslandet.119 Detta hör nära 

samman med frågan om vad som ska anses ingå i royalty. För det fallet enbart kostnader 

för investerat kapital för att utveckla rättigheten ska ingå i definitionen, kan exklusiv 

hemvistbeskattning försvaras. Flera författare menar dock att royalty även omfattar 

underhåll och att bära risken för rättigheten.120 Eftersom underhåll av en rättighet även 

kan anses utföras av dess nyttjare kan det i enlighet med kommentaren till FN:s 

modellavtal förespråkas en jämnare fördelning av beskattningsrätten mellan 

hemviststaten och källstaten. 

Skatteavtalet mellan Sverige och Sydafrika tillämpar OECD:s princip och undantar helt 

källskatten. Sveriges skatteavtal med Nigeria anger en maximal skattesats om 7,5 procent 

medan skatteavtalet med Tunisien förutser källstatsbeskattning av passiva inkomster med 

maximalt 15 procent för royalty. I skatteavtalet mellan Sverige och Tunisien föreskrivs 

dock att maximalt 5 procent skatt får tas ut av källstaten för royalty för nyttjandet av 

upphovsrätt och annat litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk. Royalty som härrör 

till biograf- eller televisionsfilm omfattas inte av undantaget vilket ger källstaten rätt att 

ta ut 15 procent skatt på sådana inkomster. Det är få afrikanska länder, med undantag för 

Sydafrika som accepterat noll procent källskatt för royalty.121  

För en sammanställning av skillnaderna mellan de tre utvalda skatteavtalen och hur de i 

sin tur förhåller sig till OECD:s och FN:s modellavtal, se tabellen på nästa sida.  

118 Daurer, a a s 82. 
119 Kommentaren till art. 12 FN:s modellavtal (2011) p. 8, s 210.  
120 Se Brooks, Tax Treaty Treatment of Royalty Payments from Low-Income Countries, s 180 och Tadmore, 
“Royalties”, s 122. 
121 Daurer m.fl., Choosing between the UN and OECD Tax policy models: An African case study, s 18. 
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Källskatt  

Passiva inkomster 

 

Utdelning art. 10 

 

Ränta art. 11 

 

Royalty art. 12 

SYDAFRIKA <5% av utdelningens 
bruttobelopp om 
mottagaren är bolag 
som behärskar >10% 
av det utdelade 
bolagets kapital 
<15% av utdelningens 
bruttobelopp i övriga 
fall 

Ingen källskatt!  Ingen källskatt!  

NIGERIA <7,5% av utdelningens 
bruttobelopp om 
mottagaren är bolag 
som behärskar >10% 
av det utdelade 
bolagets kapital 
<10% av utdelningens 
bruttobelopp i övriga 
fall 

<7,5% av räntans 
bruttobelopp  

<7,5% av royaltyns 
bruttobelopp 

TUNISIEN   <15% av utdelningens 
bruttobelopp om 
mottagaren är bolag 
som behärskar >25% 
av det utdelade 
bolagets kapital 
<20% av utdelningens 
bruttobelopp i övriga 
fall 

<12% av räntans 
bruttobelopp  

<5% på royaltyns 
bruttobelopp – nyttjande 
av upphovsrätt, litterärt, 
konstnärligt eller 
vetenskapligt verk, 
(U=biograf- och 
televisionsfilm) 
<15% på royaltyns 
bruttobelopp i övriga 
fall   

OECD:S 

MODELLAVTAL 

 

<5% av utdelningens 
bruttobelopp om 
mottagaren är bolag 
som behärskar >25% 
av det utdelade 
bolagets kapital 
<15% av utdelningens 
bruttobelopp i övriga 
fall 

<10% av räntans 
bruttobelopp  

Ingen källskatt!  

FN:S 

MODELLAVTAL  

<…% av utdelningens 
bruttobelopp om 
mottagaren är bolag 
som behärskar >10% 
av det utdelade 
bolagets kapital 
<…% av utdelningens 
bruttobelopp i övriga 
fall 

<…% av räntans 
bruttobelopp 

<…% av royaltyns 
bruttobelopp 
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5.3 Tax sparing och matching credit 
Många utvecklingsländer har inte nöjt sig med att enbart förlita sig på skatteavtalets syfte 

att bidra med utländska direkta investeringar, utan tillämpar även olika stimulansåtgärder 

för att locka utländska bolag att investera i landet specifika branscher.122 

Stimulansåtgärder som till exempel kan innebära att individer eller bolag betalar låg eller 

ingen skatt under en viss tidsperiod kan förlora sin verkan mot länder som tillämpar 

avräkning som metod för att undanröja dubbelbeskattning. Eftersom avräkning enbart 

sker med skatt som verkligen betalats i den andra staten kommer inte stimulansåtgärden 

den skattskyldige till godo eftersom nettoskattebetalningen blir större i investerarens 

hemland.123 För att sådana stimulansåtgärder inte ska förlora sin verkan innehåller många 

skatteavtal mellan OECD:s medlemsstater och afrikanska utvecklingsländer en regel om 

”tax sparing” eller ”matching credit”.124  

Tax sparing och matching credit är en sorts fiktiv skatteavräkning eftersom hemviststaten 

åtar sig att avräkna skatt som inte nödvändigtvis måste ha betalats i källstaten.125 Tax 

sparing och matching credit liknar varandra på så sätt att de innehåller en skrivelse om 

vilka skatter som belagts med stimulansåtgärder och ska avräknas som om de hade 

betalats i källstaten.126 Vad som skiljer avtalsbestämmelserna åt är att matching credit till 

skillnad från tax sparing, föreskrivet att skatten som ska avräknas som om den hade 

betalats i den andra staten uppgår till ett visst belopp. Begränsningen uttalas i form av en 

angiven skattesats eller en hänvisning till den specifika fördelningsartikeln för inkomsten 

i skatteavtalet.127 Sverige har som regel tillämpat matching credit i sina skatteavtal med 

utvecklingsländer.128 U-länder fäster stor vikt vid att införa bestämmelser om tax sparing 

i skatteavtal medan i-länderna på senare tid intagit en mer restriktiv inställning.129 

Industrialiserade länder, med undantag för USA som av policyskäl aldrig tillämpat tax 

sparing, har valt att följa OECD:s rekommendationer om att endast i undantagsfall ingå 

122 Miller m.fl., Principles for International Taxation, s 676 ff.   
123 Se Owens m.fl., Is There a Need to Re-evaluate Tax Sparing?, s 274 och Mutén, Export av skattesystem. 
Skattepolitiska transformationsprocesser i tredje världen, s 496. För en tydlig tabell och jämförelse hur 
dubbelbeskattningsituationer kan undanröjas genom olika metoder, däribland avräkningsmetoden och tax 
sparing, se Viherkenttä, Tax Incentives in Developing Countries and International Taxation, s 37 ff.     
124 Daurer, Tax Treaties and Developing Countries, s 290. 
125 Se Daurer, a a s 290 och Mutén, Export av skattesystem. Skattepolitiska transformationsprocesser i 
tredje världen, s 496.   
126 Daurer, a a s 294.  
127 Daurer, a a s 294. 
128 Skatteverket, Handledning för internationell beskattning, s 412. 
129 Oguttu, The Challenges of tax Sparing: A Call to Reconsider the Policy in South Africa, s 5. 
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skatteavtal med tax sparing.130 OECD utfärdade dessa rekommendationer i en rapport år 

1998 i vilken det konstaterades att tax sparing inte var ett fördelaktigt verktyg för 

utvecklingsländer att locka till sig FDI och borde undvikas till följd av hög fara för 

skatteplanering och otillbörlig skatteflykt genom bland annat treaty shopping.131 

Fördelarna med tax sparing var att det hanteras som ett biståndsinstrument, ger 

stimulansåtgärder en effekt och kan bidra till att locka FDI till utvecklingsländer. De 

negativa aspekterna med tax sparing, särskilt risken för utnyttjande av skatteavtalen för 

skatteplanering och skatteflykt, ansågs dock av OECD överträffa fördelarna.132 OECD 

utfärdade praxis för hur regler om tax sparing och matching credit bör utformas och 

förespråkade att dess medlemsstater borde överväga sådana avtalsbestämmelser enbart 

med länder med avsevärt lägre ekonomisk ställning än det land som beviljar matching 

credit.133 OECD:s rekommendationer gick ut på att tax sparing och matching credit regler 

skulle vara precisa och hänvisa till specifika lagstadgade stimulansåtgärder.134 Vidare 

ansågs bland annat att avräkningen borde begränsas till en maximal skattesats och till 

inkomst från nationella verksamheter, framför inkomster från export. 

Avtalsbestämmelserna rekommenderades även att innehålla en så kallad ”sunset clause”. 

Med sunset clause menas att rätten till tax sparing eller matching credit är tidbegränsad 

enligt skatteavtalet.135     

Frågan om matching credit blir speciellt aktuell i granskningen av svenska skatteavtal 

eftersom Sverige som regel tillämpar avräkningslagen i sina skatteavtal. På så vis är det 

större risk att eventuella stimulansåtgärder som genomförts av motparten förlorar sin 

verkan. Sverige har därför efter OECD:s rapport år 1998 gjort en totalomvändning i 

skattepolitiken och har slutat införa matching credit i sina skatteavtal.136 Problematiken 

med matching credit kvarstår dock för den andelen av Sveriges skatteavtal med 

utvecklingsländer som förhandlats fram före år 1998. Frågan är om Sveriges äldre 

skatteavtal med utvecklingsländer kan utnyttjas för skatteplanering genom treaty 

shopping eftersom avtalen innehåller avtalsbestämmelser om matching credit. Svenskt 

Näringsliv har i sin kritik mot konkurrenskraften i det svenska skatteavtalsnätet bland 

130 Mutén, Export av skattesystem. Skattepolitiska transformationsprocesser i tredje världen, s 496.  
131 OECD Tax sparing A reconsideration, s 41 ff. 
132 Se Owens m.fl., Is There a Need to Re-evaluate Tax Sparing?, s 275 ff och OECD Tax sparing A 
reconsideration, s 41 ff.   
133 Se Owens m.fl., a a s 279, och OECD Tax sparing A reconsideration, s 35-39.  
134 OECD Tax Sparing A reconsideration, s 35 f.  
135 Daurer, Tax Treaties and Developing Countries, s 291.  
136 Mutén, Export av skattesystem. Skattepolitiska transformationsprocesser i tredje världen, s 497.  
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annat påpekat att Sveriges avtalstakt är låg i jämförelse med andra västerländska 

konkurrent länder.137 Min tanke är här att om andra europeiska länder omförhandlar sina 

skatteavtal med utvecklingsländer i snabbare takt än Sverige och utesluter tax sparing 

från avtalen, kan de svenska äldre avtalen vara lockande att utnyttja för skatteplanering 

genom treaty shopping. Problemet kan manifesteras i framtiden om Sverige fortsätter 

hamna efter sina västerländska konkurrentländer och inte förhandlar om sina skatteavtal 

i frågan om matching credit. Vad som i övrigt kan skona de svenska skatteavtalen från att 

utnyttjas för skatteplanering är att utvecklingsländer i stor utsträckning fortsatt tillämpar 

tax sparing i skatteavtal sinsemellan varandra. 

Sveriges skatteavtal med Sydafrika innehåller ingen avtalsbestämmelse om matching 

credit medan skatteavtalen med både Nigeria och Tunisien gör det, även om 

bestämmelserna formulerats olika. Nigerianska skatteavtalet innehåller en typisk 

matching credit regel i art. 22 p. 2 d), vilken medger avräkning för skatt även om den inte 

utbetalats i Nigeria i det fall ett svenskt bolag har ett fast driftställe i Nigeria. Avräkningen 

har begränsats till att avse nigerianska stimulansåtgärder som syftar till att främja 

ekonomisk utveckling till den del åtgärderna medgivits för inkomster från export av 

nigerianska produkter, gruvindustrin eller för installation, drift eller underhåll av 

stationära eller mobila telekommunikationssystem och därtill hörande utrustning, industri 

och tillverkningsindustri, olje- och gasindustri samt jordbruk och turism (inklusive 

restauranger och hotell), under förutsättning att verksamheterna utförs i Nigeria. Det är 

fördelaktigt att möjligheten till tax sparing har begränsats att avse vissa inkomster även 

om listan kan anses förhållandevis bred. Man kan fundera över att Sverige tillämpar tax 

sparing i förhållande till ett land som har en avsevärt högre ekonomisk tillväxttakt än 

Sverige. Samtidigt skiljer sig ländernas respektive BNP åt vilket gör att det inte riktigt 

går att jämföra Sverige och Nigeria på det sättet.138 Det finns en viss problematik med att 

regler om tax sparing eller matching credit tillämpas som ett verktyg för bistånd. Om 

Nigeria skulle ha en explosionsartad ekonomisk utveckling kan skälet för Sverige att 

tillämpa matching credit försvinna. Sådana exempel har skett i avtalsförhållandena 

mellan OECD-länder och vissa asiatiska stater som idag knappast borde falla in under 

begreppet utvecklingsland, men som i brist på andra mer nyanserade termer ofta gör det 

137 Jag återkommer till kritiken mot konkurrenskraften i det svenska skatteavtalsnätet i avsnitt 6.2.1. 
Hammarstedt, Abdali, Konkurrenskraften i Sveriges skatteavtal, s 19 f.  
138 Nigerias BNP per capita är USD 3,005 med Sveriges BNP per capita är USD 60,380, enligt 
Världsbankens databank, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD (april 2015).  
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ändå. Det är lätt att påpeka att det krävs mycket för att Nigeria ska bli en ekonomisk 

stormakt, men faktum är att det är Afrikas största ekonomi och är ett land på frammarsch. 

Härutöver tillkommer att avtalet mellan Sverige och Nigeria är nytt och trätt i kraft så 

sent som i slutet av år 2014. Med andra ord är det onödigt kostsamt att behöva initiera 

omförhandlingar kort tid efter att avtalet ratificerats. Det är ännu mer obegripligt att 

Sverige trots OECD:s rekommendationer inte valt att införa en så kallad ”sunset clause” 

i avtalet med Nigeria. 

Det svenska skatteavtalet med Tunisien innehåller i art. 21 p. 3 en bredare matching credit 

regel än i det nigerianska avtalet. Sveriges skatteavtal med Tunisien medger matching 

credit för rörelseinkomster och passiva inkomster i form av utdelning, ränta och royalty. 

I fråga om rörelseinkomster sker avräkning i Sverige motsvarande den skatt som skulle 

ha utgått i Tunisien om inte en stimlunsåtgärd medgivit nedsättning eller befrielse från 

skatt. För de passiva inkomsterna medges avräkning med belopp motsvarande den skatt 

som enligt skatteavtalet får tas ut i Tunisien. Jag har tidigare konstaterat att Tunisien 

lyckats förhandla till sig goda villkor för passiva inkomster i förhållande till Sverige och 

har enligt skatteavtalets art. 10-12 rätt att ta ut mellan 15 och 20 procent skatt på utdelning, 

12 procent skatt på ränta och mellan 5 och 15 procent skatt på royalty. Det svenska 

skatteavtalet innehåller med andra ord en fördelaktig matching credit regel för svenska 

bolag som bedriver verksamhet i Tunisien. Detta öppnar upp för att det svenska 

skatteavtalet med Tunisien kan användas till omledning för skatteändamål. Ponera att en 

bank i Sverige, vilket är hemviststaten, utfärdar ett lån till en utländsk investerare i landet 

X. Banken kan då tänkas frestas av att leda lånet genom en finansiell institution i Tunisien 

för att utnyttja den matching credit för ränta som skatteavtalet mellan Sverige och 

Tunisien föreskriver. Tillämpar Tunisien stimulansåtgärder för ränta kan banken trots att 

lånet var riktat till landet X, vilket inte har ingått ett skatteavtal innehållandes matching 

credit med Sverige, begära avräkning i Sverige för 12 procent av räntebeloppet trots att 

de inte betalat någon skatt, eller betalat låg skatt, i Tunisien. 

Sveriges skatteavtal med Nigeria och Tunisien visar på att Sverige inte följt OECD:s 

rekommendationer för matching credit. Det är viktigt att Sverige ser över skatteavtal vilka 

innehåller breda matching credit regler som kan användas för skatteplanerande ändamål. 

Annars kan det finnas en risk för att svenska avtal i framtiden utnyttjas för skatteplanering 

genom treaty shopping.  
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6 VARFÖR BÖR SVERIGE INGÅ SKATTEAVTAL MED 

AFRIKANSKA UTVECKLINGSLÄNDER? 

6.1 Finns det andra alternativ än skatteavtal för att lösa internationella 

skatterättsliga problem?  
Skatteavtalet framstår lätt som det enda alternativet att lösa dubbelbeskattningssituationer 

och skatterättsliga intressekonflikter mellan stater. Inte minst mot bakgrunden av det stora 

antalet skatteavtal som etablerats globalt och på vilket sätt diskussionen om skatteavtal 

dominerar den akademiska debatten om internationell juridisk dubbelbeskattning. I detta 

avsnitt ställer jag mig frågan om det finns alternativa lösningar för att lösa internationella 

skatterättsliga problem, istället för att tillämpa skatteavtal. De alternativ som framgår i 

doktrinen är främst multilaterala skatteavtal, åtgärder i intern skatterätt, så kallade 

unilaterala åtgärder, skatterättsliga åtgärder i multilaterala handelsavtal och 

överenskommelser om investeringar139 samt harmonisering av skattelagstiftningen, något 

som beskrivs som en skatterättslig modell (a model tax law).140 Då internationella 

handelsavtal och överenskommelser om investeringar saknar avtalsbestämmelser om 

skatt har jag valt att inte diskutera alternativet vidare. En global harmonisering av 

skattelagstiftningen till en skatterättslig modell ter sig för mig som en utopisk och 

filosofisk lösning på den internationella skatterättens problem snarare än ett faktiskt 

alternativ till skatteavtalsrätten. Följande analys fokuserar därför på multilaterala 

skatteavtal och unilaterala åtgärder. 

Författaren Avery Jones skriver bland annat om det multilaterala skatteavtalet som 

alternativ till ett system av bilaterala skatteavtal.141 Det nordiska skatteavtalet är det enda 

multilaterala skatteavtalet i sitt slag.142 Avery Jones menar att det nordiska skatteavtalet 

består av flera kumulerade bilaterala skatteavtal eftersom separata metoder för att 

undanröja dubbelbeskattning tillämpas parallellt mellan staterna i samma avtal. Han 

kritiserar också det långa protokoll som följer det nordiska avtalet. Protokollet tar hänsyn 

till bilaterala angelägenheter som till exempel den stora andel svenskar som bor längs den 

139 Med multilaterala handelsavtal och överenskommelser om investeringar menas så kallade ”multilateral 
trade and investment treaties” som till exempel GATT, NAFTA och ASEAN.  
140 Easson, Do We Still Need Tax Treaties, s 620.  
141 Avery Jones, Are Tax Treaties Necessary?, s 6.  
142 Mattsson, Multilateral Tax Treaties – A Model for The Future?, s 301.  
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norska gränsen, arbetar i Norge och är bosatta och obegränsat skattskyldiga i Sverige.143 

Om det nordiska skatteavtalet bedöms som ett multilateralt skatteavtal kanske även 

OECD:s modellavtal kan konstatera en grund för ett multilateralt skatteavtal? Skulle till 

exempel alla avtal som närmast möjligast följer OECD:s modellavtal vara ett OECD 

multilateralt skatteavtal? Med tanke på den stora variation som präglar skatteavtal enligt 

OECD:s modellavtal är Avery Jones skeptisk till en sådan förutsättning.144 De bilaterala 

avtalen enligt OECD:s modellavtal är inte heller anpassade för att kunna tillämpas i ett 

sammanslaget avtal, dvs. avtalen är svåra att kumulera. 

En annan författare, Easson, belyser frågan om varför en stat bör upprätthålla två skilda 

internationella skatterättsliga system i form av intern internationell skatterätt och 

skatteavtalsrätt.145 För länder vars internationella inkomster till 95 procent eller mer 

består av transaktioner som täcks av ett skatteavtal menar Easson att det finns en poäng i 

att inkorporera OECD:s modellavtal i intern internationell skatterätt.146 Till följd av så 

kallad ”treaty shopping” utgör det mest fördelaktiga avtalet som en stat inträder med en 

annan stat också det avtal som staten har förhandlat med resten av världen.147 Samtidigt 

leder unilaterala åtgärder till att stater mister sin möjlighet att med vissa länder, i vilka 

särskilda ekonomiska intressen föreligger, förhandla fram fördelaktiga avtal. Genom att 

begränsa systemet till enbart intern internationell skatterätt förlorar staten möjligheten att 

få något tillbaks av en annan stat, dvs. möjligheten till en skattemässig fördel. Ett generellt 

råd till små öppna ekonomier liksom Sverige, är att undvika källskatt på passiva 

inkomster i form av ränta, utdelning och royalty.148 Detta är något som Sverige kan uppnå 

genom unilaterala åtgärder. Samtidigt behöver Sverige ett konkurrenskraftigt 

skatteavtalsnät och enbart unilaterala åtgärder skulle påverka Sveriges förmåga att skapa 

bättre förutsättningar för svenska företag på den globala marknaden. För 

utvecklingsländer är kvalifikationerna annorlunda. U-länder saknar oftast ett utbrett 

skatteavtalsnät och uppfyller sällan kravet på att 95 procent av skatteintäkterna faller 

under ett giltigt skatteavtal. Easson menar att även u-länder behöver ingå ett visst antal 

skatteavtal för speciella förhållanden. Grannländer med vilka u-landet har starka 

143 Se protkollsynpunkt till art. 15 i det Nordiska dubbelbeskattningsavtalet.   
144 Avery Jones, Are Tax Treaties Necessary?, s 6. 
145 Easson, Do We Still Need tax Treaties?, s 621.  
146 Till exempel Kanadas internationella skatteintäkter kommer, till 95 procent eller mer, från länder som 
Kanada har ingått skatteavtal med, se Easson, Do We Still Need tax Treaties?, s 621. 
147 Burns, “Commentary: Are Tax Treaties Necessary?”, s 48 f.  
148 Avi-Yonah, Globalization, Tax competition, and the Fiscal Crisis of the Welfare state, s 1582.  
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ekonomiska band är ett exempel på ett sådant speciellt förhållande som kräver skatteavtal. 

I övrigt menar Easson att u-länder bör koncentrera sina resurser till att förbättra det 

administrativa läget och den effektiva skattekontrollen snarare än att ägna tid och pengar 

till avtalsförhandlingar. Genom att i intern rätt ange till vilka länder och för vilken 

inkomst undantag, avdrag eller avräkning tillämpas kan en stat försäkra sig om att 

metoderna tillämpas enbart på inkomster som beskattats med en accepterad skattesats i 

källstaten.149 Avslutningsvis kan det för u-länder finnas starkare incitament att pröva 

unilaterala åtgärder för att undanröja dubbelbeskattning än det finns för i-länder och små 

öppna ekonomier som Sverige.  

6.2 Konkurrenskraften i det svenska skatteavtalsnätet 

6.2.1 Det svenska skatteavtalsnätet i kris  

Närmare hälften av Sveriges BNP kommer från export av varor och tjänster.150 För ett 

exportberoende land som Sverige är det därför viktigt att internationella företag kan 

förlita sig på ett system av dubbelbeskattningsavtal för att bevara sin konkurrenskraft på 

marknaden.151 Sverige har en lång tradition av att upprätta dubbelbeskattningsavtal, men 

enligt en ny studie från Svenskt näringsliv framkommer att frågan varit nedprioriterad de 

senaste åren och att andra länder lyckats förhandla till sig bättre villkor än Sverige.152  

Enligt statsmaktens skattepolitiska ambitioner är skatteavtal med låga källskatter en 

förutsättning för att svenskbaserade koncerner ska kunna konkurrera utomlands på 

likvärdiga villkor som utländska företag.153 Vikten av ett utbrett och konkurrenskraftigt 

skatteavtalsnät framhålls också som en viktig faktor vid valet av utländska koncerners 

etableringar av europeiskt huvudkontor.154 I reciproka förhållanden antas dessutom ett 

skatteavtal resultera i 21 procent högre andel direktinvesteringar mellan två länder som 

ingått ett skatteavtal än mellan länder som inte ingått skatteavtal.155 Följaktligen är 

Sveriges behov av att upprätthålla ett konkurrenskraftigt skatteavtalsnät befogat och 

historiskt sett har Sverige framgångsrikt förhandlat fram skatteavtal med förmånliga 

149 Easson, Do We Still Need Tax Treaties?, s 622. 
150 Hammarstedt, Abdali, Konkurrenskraften i Sveriges skatteavtal, s 3. 
151 Norgren, Hansson, Sveriges skatteavtal med andra länder – effekterna av regeringens arbete, s 11. 
152 Hammarstedt, Abdali, Konkurrenskraften i Sveriges skatteavtal, s 4 ff.  
153 Prop. 2007/08:100 s 76  
154 Norgren, Hansson, Sveriges skatteavtal med andra länder – effekterna av regeringens arbete, s 18. 
155 Se Lejour, The foreign investment effects of tax treaties och Hammarstedt, Abdali, Konkurrenskraften i 
Sveriges skatteavtal, s 4. 
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villkor.156 Det finns dock flera orsaker som talar för att Sveriges skatteavtalsnät är i kris. 

Sjunkande avtalstakt, ökad prioritet av informationsavtal på bekostnad av fullständiga 

skatteavtal, konkurrentländers framgångar och avsaknaden av avtal med vissa viktiga 

stater är de främsta argumenten för ett försvagat avtalsnät.157 

För att kunna diskutera betydelsen av Sveriges sjunkande avtalstakt för konkurrenskraften 

har jag valt att illustrera den svenska avtalsfrekvensen med hjälp av två diagram från 

Svenskt Näringslivs studie om konkurrenskraften i det svenska skatteavtalsnätet från 

2014. Svenskt Näringsliv bedömer enligt rapporten att konkurrentländerna Belgien, 

Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Japan, Nederländerna, Norge, Schweiz, 

Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike, ur ett konkurrensperspektiv har störst 

betydelse för svenska företag. 

Diagram 1 Antal undertecknade skatteavtal 2014 

 

Diagram 1 motsvarar Figur 1. Antal undertecknade avtal 2014 i Svenskt Näringslivs rapport, 

Konkurrenskraften i Sveriges skatteavtal, 2014, sidan 10.  

Sverige med sina 82 skatteavtal placeras på plats 10 av 15 vad gäller antal undertecknade 

avtal, vilket tyder på att Sverige inte längre kan utgå från ett gott rykte om ett omfattande 

skatteavtalsnät. Dagens situation skiljer sig markant från 1998 när Sverige var på fjärde 

plats efter Storbritannien, Frankrike och Tyskland i antal undertecknade avtal.158 

 

156 Hammarstedt, Abdali, Konkurrenskraften i Sveriges skatteavtal, s 4. 
157 Hammarstedt, Abdali, a a s 19 f. 
158 Hammarstedt, Abdali, Konkurrenskraften i Sveriges skatteavtal, s 11. 
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Diagram 2 Antal undertecknade avtal/protokoll 2000-2014        

 

Diagram 2 motsvarar Diagram 4: Antal undertecknade avtal/protokoll 2000-2014 i Svenskt Näringslivs 

rapport, Konkurrenskraften i Sveriges skatteavtal, 2014, sidan 13.  

Diagram 2 från Svenskt Näringslivs rapport visar antalet undertecknade avtal och 

protokoll under perioden 2000-2014. Diagrammet beaktar både nya avtal och 

omförhandlingar. Omförhandlingar innebär att ett befintligt avtal omförhandlas i sin 

helhet eller i begränsad omfattning genom ett protokoll.159 Sverige hamnar på sista plats 

i jämförelse med de 14 konkurrentländerna. Diagrammen visar på en successivt 

sjunkande avtalstakt i Sverige. Enligt Finansdepartementet har konkurrensfrågorna 

prioriterats ned sedan slutet på 1990-talet och sedan 2004 har Sverige inte ingått något 

nytt avtal.160 Anledningen till att svenska avtalsförhandlingar av fullständiga skatteavtal 

avtagit är att resurser prioriterats till renodlade informationsutbytesavtal med 

skatteparadis och så kallade sekretesstater. På sikt är den sjunkande avtalstakten kritisk 

för konkurrenskraften av Sveriges skatteavtalsnät eftersom en längre period av inaktivitet 

kan leda till att kompetensen att förhandla skatteavtal minskar.161 Finansdepartementet 

uppgav år 2010 att Sverige varit först med att teckna avtal med ett antal länder och att 

Sverige naturligt framstår som passivt när andra länder försöker komma ikapp. Dock visar 

159 Hammarstedt, Abdali, a a s 10. 
160 Norgren, Hansson, Sveriges skatteavtal med andra länder – effekterna av regeringens arbete, s 8 och 
19. 
161 Norgren, Hansson, Sveriges skatteavtal med andra länder – effekterna av regeringens arbete, s 8. 
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Diagram 2 på att konkurrentländerna inte tecknat fler avtal än Sverige för att de ansett sig 

ha för få avtal utan att de koncentrerat förhandlingsverksamheten till att omförhandla 

befintliga avtal.162 Inte heller argumentet att Sverige skulle ha ett mindre behov än 

konkurrentländerna av att omförhandla avtal på grund av ett mer gediget arbete vid 

avtalens framkomst är trovärdigt. Flera av de avtal som Sverige ingått med afrikanska 

länder är gamla och dateras från 1970- och början av 1980-talet. Avtalen resulterar i en 

ökad risk för skatteläckage och det vore att stoppa huvudet i sanden för Sverige att hävda 

ett mindre behov av att omförhandla befintliga skatteavtal än de 14 utvalda 

konkurrentländerna. Vad gäller avtal med afrikanska länder, visar statistik från Svenskt 

Näringslivs studie att Sverige i vissa fall har sämre avtalsvillkor än vad 

konkurrentländerna har, något som jag återkommer till längre fram i det här avsnittet.     

När Sverige valt att prioritera förhandlingar av renodlade informationsutbytesavtal har 

det skett en omfördelning av Finansdepartementets resurser. Enligt uppgifter från 2010 

arbetade vid den tidpunkten fyra handläggare med skatteavtalsfrågor på 

Finansdepartementet, dock inte på heltid.163 Det bör också tilläggas att under år 2009 

arbetade ingen med skatteavtalsfrågor utan alla resurser förlades till 

informationsutbytesavtalen och det svenska ordförandeskapet i EU.164 Vad gäller 

resursfördelningen är det intressant att jämföra Sverige med Nederländerna. 

Nederländerna är liksom Sverige ett litet exportberoende land i Europa, men till skillnad 

från Sverige lägger man betydligt mer resurser på skatteavtalsarbetet. Nederländerna hade 

år 2010 en enhet för skatteavtal på vilken det arbetade 18-20 personer varav fyra hade 

kompetens att leda förhandlingar med andra länder.165 Nederländerna hade år 2014 

förmånligare avtal i förhållande till 18 länder med vilka Sverige också ingått skatteavtal. 

Enligt Svenskt Näringslivs rapport erbjuder Nederländerna bättre avtalsvillkor än Sverige 

med totalt 30 länder.166 Även om Nederländerna utgör en så kallad parallellskattestat, 

vilket innebär att landet har både normala skatteregler och vissa tendenser till låg 

beskattning liknande skatteparadis, är det ändå påtalande att se till hur nederländska 

företag har bättre förutsättningar än svenska företag. Så länge som Nederländerna har en 

hel stab av personer som arbetar med skatteavtalsfrågor och Sverige knappt en man som 

162 Hammarstedt, Abdali, Konkurrenskraften i Sveriges skatteavtal, s 5 och 13. 
163 Norgren, Hansson, Sveriges skatteavtal med andra länder – effekterna av regeringens arbete, s 19. 
164 Uppgifter från Finansdepartementet i intervju med Riksrevisionen 2010-01-25. Se också Norgren, 
Hansson, Sveriges skatteavtal med andra länder – effekterna av regeringens arbete, s 19. 
165 Norgren, Hansson, Sveriges skatteavtal med andra länder – effekterna av regeringens arbete, s 26. 
166 Hammarstedt, Abdali, Konkurrenskraften i Sveriges skatteavtal, s 6 och 20.  
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arbetar på heltid med sådana frågor, kan vi inte räkna med att undkomma en kris i det 

svenska skatteavtalsnätet. Nederländerna är ett typiskt exempel på att konkurrenskraften 

i Sveriges skatteavtalsnät har försvagats. Samtidigt visar Svenskt Näringslivs studie på 

att Sverige saknar skatteavtal med ett antal för näringslivet viktiga länder, som Algeriet, 

Marocko och Saudiarabien.167 

Resultatet av en försvagad konkurrenskraft i skatteavtalsnätet är att svenska företag 

tvingas betala högre källskatter än sina utländska konkurrenter.168 För att Sverige ska 

kunna förbättra situationen krävs att regeringen på skatteavtalsområdet agerar på ett 

skyndsamt och strategiskt sätt. Det är viktigt att tillgängliga resurser läggs på rätt avtal 

om Sverige ska kunna komma ikapp sina konkurrentländer och förbättra situationen för 

svenska bolag. Frågan är hur ett sådant strategiskt förhållningssätt skulle kunna utformas 

generellt och gentemot afrikanska utvecklingsländer, en fråga jag försöker besvara i nästa 

avsnitt. 

6.2.2 Kan Sverige förbättra konkurrenskraften i skatteavtalsnätet genom att ingå 

skatteavtal med afrikanska utvecklingsländer?  

Kortsiktigt är det viktigt att Sverige dels koncentrerar arbetet till omförhandlingar av 

befintliga skatteavtal, dels initierar skatteavtalsförhandlingar med vissa stater som 

Sverige i förhållande till konkurrentländerna saknar avtal med. Vissa av dessa stater är 

också afrikanska länder. Med ett långsiktigt perspektiv behöver Sverige koncentrera sina 

resurser på att förhandla nya skatteavtal med länder de faktiskt kan förhandla fram bra 

avtalsvillkor med däribland låga källskatter för svenska företag.   

Det är generellt sett svårare för Sverige att förhandla till sig låga eller inga källskatter på 

till exempel passiva inkomster med afrikanska u-länder. Detta beror på att kapitalflödet 

mellan ett typiskt i-land, inklusive Sverige, och ett afrikanskt u-land är enkelriktat. Vid 

avsaknaden av källstatsbeskattning i en sådan icke-reciprok relation förlorar det 

afrikanska u-landet skatteintäkter.  Av denna anledning försöker de flesta afrikanska u-

länder169 tillämpa FN:s modellavtal vilken tillförskriver en mer långtgående rätt till 

källstatsbeskattning än vad OECD:s modellavtal tillåter. Frågan är mot denna bakgrund 

om Sverige överhuvudtaget bör fokusera förhandlingsarbetet till afrikanska u-länder. För 

167 Hammarstedt, Abdali, a a s 20. 
168 Hammarstedt, Abdali, a a s 5. 
169 Märk att Sydafrika även om det kategoriseras som utvecklingsland är ett emerging country och ett av 
BRICS-länderna. Sydafrika använder därför OECD:s modellavtal som riktlinje för avtal med i-länder.  
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att kortsiktigt öka konkurrenskraften i det svenska skatteavtalsnätet bör Sverige eventuellt 

agera i enlighet med Svenskt Näringslivs råd och fokusera på de länder Sverige saknar 

avtal med i jämförelse med de ovan nämnda 14 konkurrentländerna. I Afrika gäller detta 

till exempel Algeriet, Ghana och Marocko. 

För att Sverige långsiktigt ska kunna försvara konkurrenskraften av sitt skatteavtalsnät 

behöver Sverige enigt min mening bland annat ingå fler avtal med tillväxtekonomier. I 

Afrika finns för närvarande en stor del av världens snabbast växande ekonomier och man 

talar idag om det nya Afrika med en växande marknad.170 Till exempel Elfenbenskusten 

är en potentiell avtalspartner.  

Svenska resurser på skatteavtalsområdet är begränsade och de ovan nämnda 

handlingsalternativen behöver avgränsas ytterligare. För att få en tydligare bild av hur 

Sveriges avtalsnät i Afrika står sig i jämförelse med konkurrentländerna har jag skapat ett 

diagram171 som visar Sveriges och övriga 14 konkurrentländers samtliga undertecknade 

avtal med afrikanska stater.  

Diagram 3 Antal undertecknade skatteavtal med afrikanska stater 

 

Vid en första anblick framgår det tydligt att Frankrike och Storbritannien har betydligt 

fler avtal än övriga länder, inklusive Sverige. Detta beror på att de flesta av deras 

170 Se Bjerström, Det nya Afrika s 33-35 och World Economic Outlook Report IMF 2014, s 68 ff.  
171 Jag har skapat diagrammet med hjälp av statistik från Svenskt Näringslivs rapport om konkurrenskraften 
i Sveriges skatteavtal. Se Hammarstedt, Abdali, Konkurrenskraften i Sveriges skatteavtal, s 21-43, Bilaga 
1-3. Min tabell finns också som bilaga till uppsatsen. 
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skatteavtal är ingångna med före detta kolonier och att båda länderna varit stora 

kolonialmakter i Afrika.172 Samtidigt finns det ett fördjupat utbyte mellan Frankrike och 

Storbritannien med den afrikanska kontinenten vad gäller invandring och utvandring. 

Norge har också ingått fler avtal med afrikanska stater än vad Sverige gjort, men Norges 

framgångar är ett resultat av att ha lyckats bra historiskt eftersom de flesta avtalen är 

ingångna före 1994 och vissa avtal är daterade från så tidigt som 1950- och 1960-talet.173 

Sverige intar en delad femteplats i antal undertecknade avtal som är i kraft med afrikanska 

länder. En slutsats är att Sveriges avtalsnät står sig bättre i förhållande till 

konkurrentländerna när det geografiska området begränsas till Afrika än vad som framgår 

av Diagram 1 i avsnitt 6.2.1 om konkurrentländernas totala antal undertecknade avtal. 

Dessutom kan det konstateras att även om Nederländerna sedan år 2000 varit mer aktiv 

än Sverige på skatteavtalsområdet och ingått flera avtal med bättre avtalsvillkor än vad 

Sverige gjort, gäller Nederländernas framgångar inte den Afrikanska kontinenten. 

Ändock visar diagrammet att Sverige kan tjäna i konkurrenskraft genom att ingå fler avtal 

med afrikanska stater. För att på kort sikt öka konkurrenskraften bör Sverige initiera 

förhandlingar om skatteavtal med Algeriet och Marocko. Samtliga konkurrentländer som 

ingår i studien förutom Japan har skatteavtal med Marocko. Även om avtalet mellan 

Sverige och Marocko upphävts på grund av hög risk för skatteläckage borde Sverige 

initiera nya förhandlingar. Belgien och Irland är exempel på länder som har lyckats 

uppdatera sina avtal med Marocko år 2006 och 2010. Bolag med hemvist i Belgien och 

Irland intar därför en skattemässig fördel framför bolag med hemvist i Sverige på den 

marockanska marknaden.174     

Vad gäller befintliga avtal som Sverige har med afrikanska stater är avtalen med 

Botswana, Kenya, Tanzania, Tunisien, Zambia och Zimbabwe av särskilt intresse. Av 

statistik från Svenskt Näringslivs studie kan det utläsas att minst två av 

konkurrentländerna har ingått avtal med minst ett bättre avtalsvillkor med dessa 

skattavtalspartners.175 För vissa avtal finns det upp till fyra konkurrentländer som ingått 

bättre avtalsvillkor med den afrikanska staten. Detta gäller till exempel Tunisien med 

172 Hammarstedt, Abdali, Konkurrenskraften i Sveriges skatteavtal, s 11. 
173 Detta framgår av min tabell, se Bilaga Tabeller till uppsatsen. 
174 IBFD Tax Treaties Country Analysis  
http://online.ibfd.org/kbase/#topic=d&rpp=25&WT.i_s_type=Search&Ntk=Text&N=3+10+4932&Nu=g 
obal_rollup_key&Ntt=ireland+morocco&Np=2&colid=4932&Ntx=mode+matchallpartial&ownSubscrip 
ion=true&Ne=4912&isAdv=false. 
175 Se Hammarstedt, Abdali, Konkurrenskraften i Sveriges skatteavtal, Bilaga 4 Förmånligare avtalsvillkor, 
s 43-59. 
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vilka båda Nederländerna, Schweiz, Belgien och Österrike lyckats förhandla fram bättre 

avtalsvillkor. Sverige bör därför främja omförhandlingar av befintliga skatteavtal med 

nämnda afrikanska stater för att svenska bolag ska kunna konkurrera på samma villkor 

som andra utländska företag vilka bedriver verksamhet i anslutning till de nämnda 

länderna. På det sättet skulle även svenska bolags benägenhet att använda sig av så kallad 

”treaty shopping” minska. 

6.3 Avslutande reflektioner 
Sverige bör ingå skatteavtal med afrikanska utvecklingsländer för att stärka 

konkurrenskraften i sitt skatteavtalsnät. Genom att initiera avtalsförhandlingar med 

Algeriet, Marocko och Ghana skulle Sverige kortsiktigt stärka avtalsnätet. Mer långsiktigt 

bör Sverige på ett strategiskt sätt verka för att försvara konkurrenskraften i avtalsnätet 

genom att ingå skatteavtal med tillväxtekonomier inom vilka marknader svenska företag 

kan komma att etablera sig. På den afrikanska kontinenten finns idag en stor del av 

världens snabbast växande ekonomier.176 Bland dessa utgör förutom Nigeria, också 

Elfenbenskusten en potentiellt viktig avtalspartner. Även andra länder som inte tillhör 

Afrikas snabbast växande ekonomier kan vara potentiella avtalspartners, om en stor grupp 

svenska företag bedriver verksamhet landet. Ett exempel på detta är Rwanda som sedan 

folkmordet år 1994 har övergått i ett mer stabilt politiskt tillstånd och där svenska företag 

blivit särskilt framgångsrika inom mediebranschen. Jag anser härutöver att det är viktigt 

att Sverige prioriterar resurser för att omförhandla befintliga skatteavtal som 

västerländska konkurrentländer förhandlat fram bättre avtalsvillkor än Sverige med. Detta 

för att svenska bolag ska kunna konkurrera på samma villkor som andra utländska företag. 

De länder som är aktuella i Afrika är Botswana, Kenya, Tanzania, Tunisien, Zambia och 

Zimbabwe. 

En synisk, men försvarbar inställning kan vara att Sverige som ensam aktör och bunden 

av OECD:s riktlinjer är oförmögen att göra någon verklig skillnad på skatteavtalsområdet 

till fördel för de afrikanska utvecklingsländerna. Med det förhållningssättet borde Sverige 

enbart behandla afrikanska stater som biståndsmottagare och inte som handelpartners. 

Samtidigt kan Sverige vinna på att behandla afrikanska tillväxtekonomier som 

handelspartners eftersom sådana skatteavtal skulle försvara det svenska nätets 

176 World Economic Outlook Report IMF 2014, s 68 ff. 
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konkurrenskraft i förhållande till konkurrentländer som till exempel USA och 

Nederländerna. Mina rekommendationer begränsas därför till vissa aktuella länder som 

Sverige kan tjäna på att ingå nya avtal, eller omförhandla befintliga skatteavtal med. 

Skatteavtalen behöver stå sig i förhållande till konkurerande skatteavtal om de ska få 

någon verklig genomslagskraft och vara till nytta för svenska företag. Min analys hittills 

i uppsatsen visar att det finns brister i det svenska avtalsnätet även i förhållande till vissa 

afrikanska stater. Det torde inte heller av resursskäl finnas något intresse för Sverige att 

bredda avtalsnätet i Afrika utan en strategisk målsättning. Ovan har jag av denna 

anledning presenterat olika handlingsdirektiv som skulle kunna bidra till ett tydligare 

strategiskt förhållningssätt i frågan om hur Sverige bör agera i skatteavtalsfrågan i 

förhållande till Afrika. 

7 VARFÖR BÖR AFRIKANSKA UTVECKLINGSLÄNDER 

INGÅ SKATTEAVTAL MED SVERIGE? 

7.1 Afrika är ett stort land  
Kunskapen om den afrikanska kontinenten är i västvärlden ofta inskränkt till bilder av 

fattigdom och konflikter. Kunskapsbristen sträcker sig så långt att en av tre unga i Europa 

tror att Afrika är ett land.177 Det är inte enbart europeiska ungdomar som behandlar den 

afrikanska kontinenten som om den vore ett stort land. Också i skattesynpunkt behandlas 

afrikanska länder i stor utsträckning som om de har samma ekonomiska och skattemässigt 

strukturella tillstånd. Inom den internationella skatterätten har kontinenten systematiskt 

uteslutits från att bidra till de standarder som accepterats och tillämpas globalt. Inga 

afrikanska länder deltar i OECD:s arbete, med undantag för Sydafrika som idag bjudits 

in i samarbetet som nyckelpartner. Därutöver dominerade västerländska experter i den 

grupp som tillsattes av FN för att ta fram ett modellavtal som riktade sig till u-länder.178 

Det är mot denna bakgrund viktigt att beakta de afrikanska staternas perspektiv när 

behovet av dubbelbeskattningsavtal och vikten av ett konkurrenskraftigt skatteavtalsnät 

analyseras. Ett resultat av ett se Afrika som ett land är att totalt 55 länder behandlas som 

177 Bjerström, Det nya Afrika, 18.  
178 Daurer, Taxation Treaties and Developing Countries s 60.  
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en homogen grupp.179 Daurer har belyst problematiken med att en heterogen grupp 

behandlas som om den vore homogen. Hon väljer att dela upp afrikanska stater i BRICS-

länder och så kallade LDC.180 Jag anser att hennes uppdelning kan kompletteras med ett 

mellanskikt vilket jag valt att benämna som afrikanska övergångsländer. Afrikanska 

övergångsländer är de länder som i strikt mening varken är så kallade emerging countries 

eller LDC. Det befinner sig liksom vissa östeuropeiska länder i ett mellanstadium där 

ekonomiska, politiska och strukturella grunder skiljer dem från de två andra grupperna. 

Ett exempel på ett afrikanskt övergångsland är Tunisien som har en relativt fungerande 

statsapparat, politisk stabilitet efter en nyligen införd demokratisk övergång och en 

växande medelklass. Den svaga ekonomin, sjunkande utbildningskvalitet och korruption 

gör dock att staten hamnar i kategorin övergångsland. 

7.2 Afrikanska utvecklingsländers incitament att ingå skatteavtal   
För afrikanska utvecklingsländer är behovet av dubbelbeskattningsavtal inte lika 

självklart som det är för Sverige och andra i-länder med ett redan utbrett och fungerande 

skatteavtalsnät. Till exempel är skatteavtal inte till fullo nödvändiga för att uppnå syftet 

att undanröja dubbelbeskattning, något som kan undanröjas genom så kallade unilaterala 

åtgärder och som diskuterats tidigare.181 Skatteavtal är dock ett viktigt verktyg för 

utvecklingsländer att förhindra skatteflykt. Multinationella företag har med hjälp av 

aggressiv skatteplanering orsakat allvarliga underskott i utvecklingsländers statliga 

budgetar.182 Sådan skatteplanering kan i viss mån undvikas genom att afrikanska 

utvecklingsländer utökar sina resurser för att skapa ett utbrett skatteavtalsnät. Två mer 

underordnade skäl till att afrikanska utvecklingsländer är i behov av att ingå skatteavtal 

är syftet att underlätta investeringar och att etablera metoder och tillvägagångssätt för att 

säkerställa ett effektivt informationsutbyte mellan avtalsparterna. Vad gäller utländska 

direkta investeringar saknas statistiskt underlag som bevisar någon verklig påverkan av 

skatteavtalet på investeringsklimatet mellan avtalsstaterna.183 Av denna anledning har jag 

tidigare konstaterat att enbart signaleffekten om att landet inte är ett skatteparadis utan en 

trovärdig aktör på den globala marknaden ger det afrikanska utvecklingslandet incitament 

179 Daurer, Tax Treaties and Developing Countries, s 2.  
180 Daurer, a a s 2 f. 
181 Daurer, a a s 50. Se också diskussion om unilaterala åtgärder i avsnitt 6.1 om skatteavtal som enda 
alternativ för att lösa internationella skatterättsliga problem.    
182 Daurer, a a s 51. 
183 Miller m.fl., Principles for International Taxation, s 677.  
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att ingå skatteavtal. På detta sätt skiljer sig de afrikanska staternas incitament från 

Sveriges och andra i-länders behov av skatteavtal. Vad gäller effektivt informationsutbyte 

anser jag denna orsak å ena sidan ha en underordnad betydelse eftersom så kallade 

renodlade informationsutbytesavtal184 kan leda till samma resultat som artikel 26 om 

informationsutbyte i ett skatteavtal. Å andra sidan saknar många u-länder någon reell 

skatteadministration och förutsättningar för att genomföra ett effektivt 

informationsutbyte.    

Det finns dock skäl till att afrikanska utvecklingsländer inte bör ingå 

dubbelbeskattningsavtal i lika stor utsträckning som i-länder. Avsaknaden av reciprocitet 

mellan avtalsparterna och knappa resurser med höga krav på kostnadseffektivitet är de 

främsta motiven till varför utvecklingsländer inte bör ingå skatteavtal med i-länder.185 

Likaså påverkas bedömningen av att länderna tvingas acceptera ett inarbetat i-

landssystem och utgör en globalt sett tyst aktör på den internationella skatterättens 

område.  

Ett sätt för stater att uppnå ett konkurrenskraftigt skatteavtalsnät är att i avtalen föreskriva 

låga eller inga källskatter. Vad gäller skatteavtalets uppgift att fördela avtalsstaternas 

beskattningsrätt har principen om kapitalexportneutralitet varit ledande i frågan om 

hemvistbeskattning eller källstatsbeskattning ska tillerkännas företräde i skatteavtalen.186 

Med kapitalexportneutralitet menas att beskattningen i investerarens hemviststat är 

utgångspunkt och OECD:s modellavtal följer denna princip.187 Kapitalexportneutralitet 

kan enbart uppnås genom att hemviststaten prioriteras beskattningsrätten i avtalet.188 Mot 

kapitalexportneutralitet ställs principen om kapitalimportneutralitet vilken har 

beskattningen i det land i vilket investeringen inträffar som utgångspunkt.189 Daurer 

menar att ett system som tillämpar principen om kapitalexportneutralitet missgynnar 

afrikanska utvecklingsländer eftersom de oftast intar ställning som källstat i skatteavtalen 

och därför många gånger förlorar sin beskattningsrätt i dubbelbeskattningssituationer.190 

Istället för kapitalexportneutralitet förespråkar Daurer principen om ”inter-nation 

equity”. Principen innebär att den stat som tillhandahåller fördelar för den skattskyldige 

184 Dessa informationsutbytesavtal kallas för TIEAs (Tax Information Exchange Agreements).  
185 Daurer, Tax Treaties and Developing Countries, s 299. 
186 Daurer, a a s 50.  
187 Dahlberg, Internationell beskattning, s 29 f.  
188 Daurer, Tax Treaties and Developing Countries, s 50.   
189 Dahlberg, Internationell beskattning, s 29 f.  
190 Daurer, Tax Treaties and Developing Countries, s 50.   
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som genererar inkomst i det landet måste få möjlighet att beskatta sådan inkomst. Jag har 

valt att kalla principen om ”inter-nation equity” för ”principen om statens insats för 

inkomstens förvärvande”. Det är oftast källstaten som i större utsträckning bidrar till 

inkomstens förvärvande när inkomsten uppstår i den staten. Om principen om statens 

insats för inkomstens förvärvande skulle tillämpas istället för den nuvarande prioriterade 

principen om kapitalexportneutralitet skulle källstatens beskattningsrätt utökas. Frågan är 

dock om ytterligare en princip skulle komplicera förhandlingsläget om skatteavtal 

ytterligare eller bidra till en enklare lösning. En till princip som vägledning för hur 

beskattningsrätten borde fördelas skulle samtidigt kunna bidra till en mer nyanserad bild 

av rättsläget. 

7.3 Afrikanska utvecklingsländernas roll som biståndsmottagare och som 

handelspartners  
För skatteavtal som ingåtts mellan i-länder och u-länder kan avtalet också fungera som 

ett redskap för att omfördela resurser från en avtalsstat till en annan genom att allokera 

utökad beskattningsrätt till utvecklingslandet.191 Syftet med omfördelningen av resurser 

genom skatteavtal till fördel för utvecklingsländer är att genomföra en form av 

mobilisering av offentliga medel som ett alternativ till bistånd. Varför skatteavtal inte i 

dagsläget fungerar som resursfördelare på det sättet hör nära samman med påståendet om 

att den globala inkomstbeskattningen bör verka för omvärldens gemensamma 

ekonomiska effektivitet.192 Greatz menar att skatteavtalsrätten handlar om att öka den 

globala välfärden snarare än välfärden i en viss stat. På detta sätt tas inte viktiga faktorer 

som graden av lättillämplighet (easy compliance) och rättviseaspekter till vara i den 

internationella skatterättens system.193 Daurer framhåller att Greatz sista argument om 

rättvisa är av särskilt intresse. Daurer anser att svagare ekonomier bör tas om hand och 

att det kan ifrågasättas att det nationella välståndet i dessa länder negligeras till fördel för 

ett hypotetiskt globalt välstånd.194 Som jag förstår hennes resonemang bör den nationella 

suveräniteten förbehålla en stat viss rätt att beskatta inkomst innanför dess gränser och att 

afrikanska stater till mångt och mycket fråntagits denna rätt genom att skatteavtalen 

191 Daurer, a a s 50 f. 
192 Greatz, Taxing International Income – Inadequate Principle, Outdated Concepts, and Unsatisfactory 
Policies, s 294.  
193 Greatz, a a s 294. 
194 Daurer, Tax Treaties and Developing Countries, s 23.   
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framhåller beskattningsrätten efter hemvist snarare än källa. Jag instämmer i Greatz och 

Daurers åsikter och enligt min mening torde en mer inkluderande internationell 

skattemoral tillika ett globalt skatteavtalssystem som försöker tillvarata även 

utvecklingsländernas situation minska de afrikanska staternas biståndsbehov. Detta 

betyder inte heller att i-länder sinsemellan ska sluta ingå skatteavtal enligt OECD:s 

modellavtal. Inom nationell rätt tillämpas två skatterättsliga system parallellt, den interna 

internationella skatterätten jämte skatteavtalsrätten. Därutöver spelar också EU-rätten roll 

för hur medlemsstaterna får agera på skatterättens område. Min åsikt är att när det går att 

upprätthålla och tillämpa två skatterättsliga system nationellt, finns det ingenting som 

tyder på att det globalt inte är möjligt att göra detsamma. På det sättet skulle både OECD:s 

modellavtal och FN:s modellavtal (en uppdaterad form av modellavtalet som faktiskt 

utgår från u-ländernas behov) kunna tillämpas sida vid sida och respekteras av stater. 

7.4 Ett konkurrenskraftigt skatteavtalsnät inom Afrika 
Det är svårt att diskutera konkurrenskraften i afrikanska staters skatteavtalsnät i 

jämförelse med konkurrenskraften i Sveriges skatteavtalsnät, eftersom de afrikanska 

staterna inte har samma historiska bakgrund som Sverige av aktivitet på 

skatteavtalsområdet. Som alternativ vill jag diskutera frågan om det finns incitament för 

afrikanska stater att ingå skatteavtal med sina grannländer och inom kontinenten. Kan det 

vara ett mer fördelaktigt alternativ för afrikanska stater att lägga sina begränsade resurser 

på sådana avtal istället för avtal med i-länder och kan man i så fall tala om mer reciproka 

förhållanden i inom kontinentala afrikanska relationer? Det förekommer handel mellan 

afrikanska länder och framför allt mellan afrikanska grannländer. Stammar och 

folkgrupper lever på olika sidor om staternas gränser och bedriver handel med varandra. 

Dock påverkar porösa gränser och smuggling195 handelsrelationerna och kanske sker det 

inte tillräckligt med legal handel mellan afrikanska länder för att tala om en reell intern 

marknad i Afrika. Detta anser jag inte borde påverka ambitionen avseende ett gemensamt 

afrikanskt skatteavtalsnät. Mer fokus på förhandlingar av regionala bilaterala avtal och 

en mer effektiv skattekontroll och skatteadministration borde ge de afrikanska u-länderna 

ett mer konkurrenskraftigt skatteavtalsnät. Ett sådant fokus är även att föredra framför att 

lägga stora resurser på att förhandla avtal med i-länder. Afrikanska stater torde tjäna på 

195 Det sker inte bara smuggling av illegala varor som droger och vapen utan även livsmedel smugglas 
mellan olika afrikanska länders gränser, eftersom vissa livsmedel kan vara en bristvara och det överlag kan 
förekomma höga mervärdesskatter på livsmedelsimport oavsett ursprungsland.  
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att inte initiera avtalsförhandlingar, men bör däremot inte avstå från att förhandla fram 

avtal när i-länder som t ex Sverige efterfrågar skatteavtal. Här borde de afrikanska 

staterna kunna stärka sitt förhandlingsläge och hade behövt mer tydliga alternativ till 

hemvistbeskattning och hur skatteavtal kan utformas för att förbättra situationen för 

afrikanska motparter. 

7.5 Avslutande reflektioner  
Mot Sveriges behov att på ett strategiskt sätt förbättra konkurrenskraften i 

skatteavtalsnätet ställs de afrikanska staternas perspektiv. För afrikanska 

utvecklingsländer är behovet av dubbelbeskattningsavtal inte lika självklart som det är 

för Sverige med ett redan utbrett och fungerande skatteavtalsnät. Till exempel är 

skatteavtal inte till fullo nödvändiga för att uppnå syftet att undanröja dubbelbeskattning, 

något som kan undanröjas genom så kallade unilaterala åtgärder. Därutöver är 

avsaknaden av reciprocitet mellan avtalsparterna och knappa resurser med höga krav på 

kostnadseffektivitet de främsta motiven till varför utvecklingsländer inte bör ingå 

skatteavtal med i-länder. Samtidigt är skatteavtalet ett viktigt verktyg för 

utvecklingsländer att förhindra skatteflykt och det kan fungera som redskap för att 

omfördela resurser från en avtalsstat till en annan genom en mer inkluderande 

internationell skattemoral. Det finns ett behov att i framtiden utforska hur 

skatteavtalsrätten på ett effektivt sätt kan tillvarata afrikanska utvecklingsländers 

intressen och leda till att skatteavtalets syfte att främja direkta utländska investeringar och 

bidra till ökad handel mellan avtalsparterna får faktisk genomslagskraft. 

8 SLUTSATS  

Det saknas idag en strategisk plan för hur Sverige borde förhålla sig till afrikanska stater 

i fråga om dubbelbeskattningsavtal. Syftet med uppsatsen har därför varit att besvara 

frågan om varför Sverige bör avsätta resurser för att ingå skatteavtal med afrikanska stater 

och vilka negativa och positiva konsekvenser som ett svenskt skatteavtalsnät i Afrika 

skulle kunna innebära dels för Sverige, dels för Afrikanska stater. Sverige har kritiserats 

för att det svenska skatteavtalsnätet har förlorat konkurrenskraft i förhållande till andra 

västerländska ekonomier.  Ett sätt för Sverige att öka konkurrenskraften i 

skatteavtalsnätet är att initiera skatteavtal med viktiga afrikanska stater som Algeriet, 
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Marocko och Ghana, vilka Sverige i jämförelse med andra konkurrentländer saknar avtal 

med. Sverige skulle också tjäna ur konkurrenssynpunkt genom att initiera 

avtalsförhandlingar med andra för Sverige viktiga afrikanska handelspartners som till 

exempel Rwanda. Långsiktigt bör Sveriges strategi på skatteavtalsområdet i förhållande 

till afrikanska stater koncentreras till två övergripande målsättningar. Den första 

målsättningen består av att ingå fördelaktiga skatteavtal med tillväxtekonomier. Avtalet 

med Nigeria är ett bra exempel på ett sådant agerande. Vad gäller avtalet med Nigeria 

borde avtalsbestämmelsen om tax sparing ses över så att den följer OECD:s 

rekommendationer. Det är anmärkningsvärt att Sverige ingått en så pass bred tax sparing 

regel som frångår OECD:s rekommendationer. Sveriges agerande kan ifrågasättas främst 

eftersom Nigeria är Afrikas största ekonomi och att skatteavtalet trätt i kraft så sent som 

sista december år 2014. För det andra behöver Sverige prioritera omförhandlingar av 

befintliga skatteavtal med afrikanska stater som andra konkurrentländer lyckats förhandla 

till sig mer fördelaktiga avtalsvillkor med. Det skulle förbättra situationen för svenska 

företag på den globala marknaden. Befintliga skatteavtal som är i behov av uppdateringar 

är avtalen med Botswana, Kenya, Tanzania, Tunisien, Zambia och Zimbabwe. 

Skatteavtalet med Tunisien är ett exempel som tydligt visar att skatteavtalen många 

gånger speglar sin tid. Avtalet dateras till 1983 och behöver uppdateras i fråga om passiva 

inkomster och tax sparing. Dessutom har Belgien, Nederländerna, Schweiz, och Österrike 

lyckats förhandla till sig bättre avtalsvillkor med Tunisien än vad Sverige har gjort. Det 

innebär att företag med hemvist i dessa länder intar en konkurrensfördel i förhållande till 

bolag med hemvist i Sverige på den tunisiska marknaden.  

Vikten av skatteavtal med Sverige är dock inte lika påtaglig för afrikanska stater eftersom 

skatteavtalen inte uppfyller samma syfte för dessa länder som för medlemmar av OECD. 

Till exempel kan afrikanska stater agera mer kostnadseffektivt genom att implementera 

interna åtgärder för att undanröja dubbelbeskattning. Därutöver fungerar skatteavtalens 

syfte att underlätta investeringar mellan parterna enbart som en signaleffekt för afrikanska 

stater som en trovärdig aktör på marknaden utan bevis på någon verklig ökning i 

handelsrelationerna mellan parterna. Skatteavtalen är ändå ett viktigt verktyg för 

utvecklingsländer att förhindra skatteflykt och det kan fungera som redskap för att 

omfördela resurser från en avtalsstat till en annan genom en mer inkluderande 

internationell skattemoral. Afrikanska stater tjänar inte på att initiera skatteavtal med 
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OECD:s medlemstater. Däremot kan de afrikanska staterna inta en starkare 

förhandlingsposition vid skatteavtalsförhandlingar som initierats av i-länder.     

FN:s modellavtal har visat sig vara otillräcklig vägledning och har misslyckats med att ta 

tillvara utvecklingsländers perspektiv på skatteavtalsområdet. Modellavtalet har 

kritiserats för att mest vara en kopia av OECD:s modellavtal med mer inslag av 

källstatsbeskattning. Till exempel har tax sparing, vilket är en del av många afrikanska 

utvecklingsländers avtalspolicy, inte inkluderats i modellavtalet. FN:s modellavtals vara 

eller icke vara är en kritisk fråga. Bör FN:s modellavtal vara en alternativ internationell 

standard? Kanske bör afrikanska utvecklingsländer snarare prioritera skatteavtal inom 

den afrikanska kontinenten för att öka deras förhandlingsposition i förhållande till OECD-

länder. Kan det betala sig att lägga resurser på att förbättra ett samarbete som brister på 

så många punkter, framför allt när OECD:s modellavtal dominerar världens skatteavtal i 

väldigt stor utsträckning? Jag anser att det krävs vidare fördjupning i FN:s modellavtal 

för att kunna besvara frågorna, men jag kan i enlighet med detta arbete konstatera att 

liksom Sverige behöver en strategisk plan för hur skatteavtalsnätet ska öka i 

konkurrenskraft, behöver FN noga begrunda vilket syfte modellavtalet uppfyller och 

vilken strategi som bör antas i framtiden för att ta till vara afrikanska staters intressen på 

skatteavtalsområdet. I takt med att den afrikanska marknaden växer blir det än mer 

intressant att undersöka lösningar hur skatteavtalsrätten på ett effektivt sätt kan inkludera 

afrikanska utvecklingsländer i den internationella skatterättsliga debatten och på vilket 

sätt ländernas avtalsrättsliga intressen kan tillvaratas. Sådan forskning har initierats av 

OECD inom ramen för BEPS-programmet. Det kommer att bli intressant att följa upp hur 

långt inflytandet kan sträckas sig enligt OECD:s arbete och om inflytandet eventuellt 

kommer fortsätta begränsas till starkare aktörer liksom Sydafrika, eller även inkludera 

mindre och svagare ekonomier i Afrika. 

  

58 
 



 
 

KÄLLFÖRTECKNING 

Folkrättsliga avtal och skatteavtal 
Lag (2005:456) om skatteavtal mellan Sverige och Nigeria 

Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna  

Lag(1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika 

Förordning (1983:476) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tunisien  

OECD Model Convention on Income and Capital, Version 2014 

Commentary on OECD Model Convention on Income and Capital, Version 2014 

United Nation Model Double Taxation Convention between Developed and Developing 

Countries, Department of economic and Social Affairs, United Nations, New York, 2011  

Commentary on United Nation Model Double Taxation Convention between Developed 

and Developing Countries, Department of economic and Social Affairs, United Nations, 

New York, 2011 

Offentligt tryck 
Proposition 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer för 

den ekonomiska politiken och budgetpolitiken från 2008 

Proposition 2010/11:11 om Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Sydafrika 

Skatteverket, Handledning för internationell beskattning, Stockholm 2009 

Litteratur 
Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, 4e upplagan, Studentlitteratur, Spanien, 

2012 

Daurer, Veronika, Tax Treaties and developing countries, Kluwer Law International cop. 

Series on international taxation 0924-4654; 44, Alphen aan den Rijn, 2014 

59 
 



 
 

Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter, Silfverberg, Christer, Simon-

Almendal, Teresa, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, Del 1, 15e uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2013  

Miller, Angharad FCA, CTA Oats, Lynne PnD, Principles of international taxation, 4th 

edition, Bloomsbury professional, Hampshire, 2014 

Tapani Klami, Hannu, Föreläsningar över juridikens metodlära, 2a uppl., Iustus Förlag, 

Uppsala, 1989 

Viherkenttä, Timo, Tax Incentives in Developing Countries and International Taxation A 

study on the relationship between Income Tax Incentives for Inward Foreign Investment 

in Developing Countries and Taxation of Foreign Income in Capital-Exporting Countries, 

Kluwer Law and Taxation Publishers  och Finnish Lawyers Publishing Company, 

Deventer, The Netherlands, 1991.     

Artiklar och rapporter 
Avery Jones, John F., The David R. Tillinghast Lecture Are Tax Treaties Necessary?, 

Tax Law Review Vol. 53, 1999 

Avi-Yonah, R.S., Globalization, Tax Competition, and the Fiscal Crisis of the welfare 

state, Harvard Law Review 113, 2000  

Bjerström, Erika, Det nya Afrika, Weyler, Lettland, 2013  

Brooks, Tax Treaty Treatment of Royalty Payments from Low-Income Countries: A 

comparison of Canada and Australia’s Policies, eJournal of Tax Research, 2007 

Burns. Lee, “Commentary: Are Tax Treaties Necessary?”, Tax Law Review Vol. 53, 

1999 

Dagan, The Tax Treaties Myth, 32 N.Y.U. Journal of International Law and Politics Vol. 

32 No. 939, 2000, s 939-996  

Dahlberg, Skatteavtalen är för gamla, Dagens industri 2010-06-03 

Daurer, Veronica, Krever, Richard, Choosing between the UN and the OECD taxpolicy 

models: An African case study, African Journal of International and Comparative Law 

22.1 (2014): 1-21, Edinburgh University Press, 2014   

60 
 



 
 

Easson, Alex, Do We Still Need Tax Treaties?, Bulletin - Tax Treaty Monitor December 

2000, s 619, International Bureau of Fiscal Documentation 

Greatz, The David R Tillinghast lecture:  Taxing International Income – Inadequate 

Principle, Outdated Concepts, and Unsatisfactory Policies, Tax Law Review, 2000-2001, 

s 261-336   

Hammarstedt, Cleas, Abdali, Hussein, Konurrenskraften I Sveriges skatteavtal, Svenskt 

näringsliv, Stockholm, 2014 

Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, Svensk Jurist Tidning, 2004  

KPMG Angola Fiscal Guide 2012/2013 

Lejour, Arjan, The foreign investment effects of tax treaties, Oxford University Centre for 

Business taxation, WP 14/03, Working Papers series 2014 

Lindencrona, Gustav, Vad är internationell skatterätt?, Skattenytt 1992 s 349 

Lodin, Sven-Olof, What Ought to be Taxed and What can be taxed: A New International 

Dilemma, Development, Poverty, and Fiscal Policy Decentralization of Institutions, 

Govinda Rao, M., Editor, Oxford University Press, New Delhi, 2002 

Mattsson, Nils, Multilateral Tax Treaties – A Model for The Future?, Intertax Volume 28 

Issue 8-9, Kluwer Law International, 2000  

Mutén, E.M Leif, Fiscal Relations between Rich and Poor Countries, Development, 

Poverty, and Fiscal Policy Decentralization of Institutions, Govinda Rao, M., Editor, 

Oxford University Press, New Delhi, 2002   

Mutén, Leif, Export av skattesystem. Skattepolitiska transformationsprocesser i tredje 

världen, Skattenytt 2006 s 487  

Mutén, Double Taxation Conventions Between Industrialised and Developing Countries, 

Double Taxation Treaties Between Industriliased and Developing Countries; OECD and 

UN Models, a Comparison, 44th IFA Congress Seminar 1990, Vol. 15, Kluwer Law and 

Taxation Publishers, Boston, 1992  

Norgren, Cleas, Hansson, Anna, Sveriges skatteavtal med andra länder – effekterna av 

regeringens arbete, 2011-11-10, Dnr. 31-2009-1488 

61 
 



 
 

OECD, Part 1 Of A Report To G20 Development Working Group On The Impact Of 

BEPS In Low Income Countries, July 2014 

OECD Tax sparing A reconsideration, 1998 

Oguttu, Annet Wanyanam, The Challenges of tax Sparing: A Call to Reconsider the 

Policy in South Africa, Bulletin for International Taxation, Vol. 65, No. 1, 2010 

Owens, Jeffrey, Fensby, Torsten, Is There a Need to Re-evaluate Tax Sparing?, Intertax, 

Vol. 26, Issue 10, Kluwer Law International, 1998  

Schultz, Mårten, Komparativ juridisk metod, Föreläsning vid Sockholms Universitet, 

Power Point presentation 

Svensson, Eva-Maria, De lege interpretata – om behovet av metodologisk reflektion, 

Juridisk publikation, Jubileumsnummer 2014 

Tadmore, Royalties (Article 12 OECD Model Convention), 

Lang/Pistone/Schuch/Staringer (eds.), Source versus Residence (2008), s 115-128 

UNDP, Human Development Report 2014, http://hdr.undp.org/en/reports/ (april 2015)   

United Nations, Report on the sixth session of the Committee of Experts (2010)       

Van Raad, K, New Sources of Tax revenue for Transit Countries: Can a (Rail) Road 

Qualify as a Permanent Establishment?, P.Barker and C. Bobbett (eds.), Tax Polymath, 

IBFD Publications, 2010 

Vann, R. J., A Model Tax Treaty for the Asian-Pacific Region? (Part I), 45 Bulletin for 

International Fiscal Documentation 3, 1991 

World Economic Outlook, World Economic and Financial Surveys, Recovery 

Strengthens, Remains Uneven, IMF, April 2014 

World Investment Report 1998: Trends and Determinants (UNCTAD, 1998) 

World Investment Report 2013, Global value chains: Investment and trade for 

development, UNCTAD (2009).  

62 
 

http://hdr.undp.org/en/reports/


Bilaga tabeller - Undertecknade avtal i Afrika 2014 

Tabell 1 Alla undertecknade avtal  

Undertecknade avtal som inte trätt i kraft =  

 

 SE NL DE AU US GB FR NO FI DK IE IT JP CH BE 
Algeriet   -07 -03   -99     -91  -06 -91 
Benin       -75 -79        
Botswana -92     -05 -99    -14     
Burkina Faso       -65         
Kamerun       -76         
Centralafrikanska republiken       -69         
Egypten -94 -99 -87 -62 -80 -77 -80 -64 -65 -89 -12 -79 -68 -87 -91 
Etiopien  -12    -11 -06     -97    
Elfenbenskusten   -79   -85 -66 -78    -82  -87 -77 
Gabon       -95     -99   -93 
Gambia -93     -80  94      -63  
Ghana  -08 -04   -93 -93   -14  -04  -08 -05 
Guinea       -99         
Kenya -73  -77   -73 -07 -72  -72  -79    
Lesotho      -97          
Liberia   -70             
Libyen     -10  -08 -05     -09    
Madagaskar       -83         
Malawi      -55 -63 -09      -61  
Mali       -72         
Mauretanien       -67         
Marocko  -77 -72 -02 -77 -81 -70 -72 -06 -84 -10 -72  -93 -06 
Mocambique            -98    
Namibia -93  -93   -62 -96         
Niger       -65         
Nigeria -04 -91    -87 -90        -89 
Rwanda               -07 
Senegal       -74 -94    -98   -87 
Sierra Leone      -47  -55        
Sydafrika -95 -05 -08 -96 -97 -02 -93 -96 -95 -95 -97 -95 -97 -07 -95 
Sudan      -75          
Tanzania -76       -76 -76 -76  -73    
Togo       -71         
Tunisien  -81 -95 -75 -77 -85 -82 -73 -78  -81  -79  -94 -04 
Uganda  -04    -92  -99  -00  -00   -07 
Zambia -74 -77 -73   -14 -63 -71 -78 -73 -71 -72 -70 -61  
Zimbabwe -89 -89 -88   -82 -93 -89        
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Tabell 2 Undertecknade avtal som inte trätt ikraft 
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Tabell 3 Afrikanska länder som Sverige Saknar avtal 
med 

 

 

 

 

 

 SE NL DE AU US GB FR NO FI DK IE IT JP CH BE 
Algeriet   -07 -03   -99     -91  -06 -91 
Benin       -75 -79        
Burkina Faso       -65         
Kamerun       -76         
Centralafrikanska republiken       -69         
Etiopien  -12    -11 -06     -97    
Elfenbenskusten   -79   -85 -66 -78    -82  -87 -77 
Gabon       -95     -99   -93 
Ghana  -08 -04   -93 -93   -14  -04  -08 -05 
Guinea       -99         
Lesotho      -97          
Liberia   -70             
Libyen     -10  -08 -05     -09    
Madagaskar       -83         
Malawi      -55 -63 -09      -61  
Mali       -72         
Mauretanien       -67         
Marocko  -77 -72 -02 -77 -81 -70 -72 -06 -84 -10 -72  -93 -06 
Mocambique            -98    
Niger       -65         
Nigeria -04 -91    -87 -90        -89 
Rwanda               -07 
Senegal       -74 -94    -98   -87 
Sierra Leone      -47  -55        
Sudan      -75          
Togo       -71         
Uganda  -04    -92  -99  -00  -00   -07 
Fler antal avtal med  
afrikanska länder än Sverige:  
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Diagram 3 Antal undertecknade skatteavtal med afrikanska stater 
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