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1. Introduktion 

 

1.1. Bakgrund 

 

Under de senaste åren har flertalet multinationella företags strategier för skatteplanering 

blivit föremål för en allt mer intensiv och världsomfattande exponering i media. 

Allmänheten har därmed fått ökad kännedom om att multinationella företag, genom 

avancerade upplägg, utnyttjar skillnader i både intern rätt och skatteavtal i syfte att minska 

sin skattebörda.1 Enligt OECD utgör de uppmärksammade metoderna ifråga s.k. 

aggressiv skatteplanering, vilket enligt organisationens egen mening innebär att resultaten 

av skatteplaneringen, även om uppläggen i sig är lagliga, inte överensstämmer med 

skattelagstiftningens syfte.2 För att inte skada allmänhetens förtroende för de nationella 

skattesystemen och pga. ett växande behov av skatteintäkter efter 2008 års finanskris, har 

flertalet politiska åtgärder från internationellt håll de senaste åren vidtagits mot aggressiv 

skatteplanering.  

Särskilt OECD har på uppdrag av G20-länderna initierat förändringar på området i och 

med det internationella projektet ”Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS).3 Projektet 

syftar i stort till att förhindra uppståndelsen av betydande skattebortfall genom aggressiv 

skatteplanering. Med ”base erosion” avses skatteplanering som innebär att nationella 

skattebaser urholkas. I detta sammanhang sker urholkandet genom ”profit shifting”, dvs. 

att vinster flyttas från den aktuella källstaten till stater med lägre eller nästintill obefintlig 

beskattning. Detta globala problem, som i synnerhet innebär att multinationella företag 

helt eller åtminstone delvis undviker att betala skatt i den stat där den huvudsakliga delen 

av försäljningen äger rum, utgör anledningen till att OECD i februari 2013, som ett av de 

första konkreta stegen i detta projekt, presenterade lägesrapporten ”Addressing Base 

Erosion and Profit Shifting”.4  

                                                 
1Flera bolag med svensk anknytning som exempelvis Ikea och Telia Sonera har motvilligt fått sina 

avancerade skatteupplägg granskade och avslöjade i såväl inhemsk som utländsk press. Se bl.a. Carp, 

Luxemburg hjälper svenska bolag minska skatt, DN, november, 2014.  
2 OECD, Study into the Rule of Tax Intermediaries, s. 87.  
3 G20-länderna består av finansministrar respektive centralbankschefer från 19 av världens största 

ekonomier samt EU.  
4 Rapporten finns överskådligt sammanfattad på svenska. Se Kleist, Addressing Base Erosion and Profit 

Shifting, SN, nr. 7-8 2013.  
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Denna initiala rapport följdes i juli 2013 upp av en handlingsplan med syftet att identifiera 

de 15 mest aktuella områdena som kräver samordnande åtgärder mot erosion av nationella 

skattebaser samt kringgående av regleringar och bilaterala skatteavtal.5 Därefter har 

OECD inom ramen för BEPS-projektet tagit ytterligare steg i sitt arbete mot aggressiv 

skatteplanering. Framförallt under hösten 2014, men även dessförinnan under andra 

halvan av 2013, har organisationen presenterat ett antal diskussionsutkast i vilka 

organisationen framför olika lösningsförslag på de problem som belysts i tidigare utgivet 

material. Utkasten som publicerats under hösten 2014 är, till skillnad från flertalet av 

tidigare utgivna versioner, av slutlig karaktär och innehåller därmed konkreta förslag till 

förändringar av skatteavtalsrättsliga regler på området, däribland ett slutgiltigt förslag till 

ändring av den skatterättsliga definitionen av fast driftställe i artikel 5 i OECD:s ”Modell 

för dubbelbeskattningsavtal beträffande inkomst och förmögenhet”.6  

En typ av upplägg som enligt OECD utgör aggressiv skatteplanering och som därför 

motiverar en ändring av artikel 5 och särskilt av ordalydelsen i artikel 5.5 och artikel 5.6.7 

är s.k. ”commissionaire structures” eller ”kommissionärsupplägg”.8 Upplägget som är ett 

kontroversiellt men likväl tillåtet skatteupplägg används ofta koncerninternt av 

multinationella företag och inkluderar, i det avseende som upprört OECD, en fysisk eller 

juridisk person (kommissionären) som agerar på uppdrag av ett koncerninternt företag 

som har hemvist i en annan stat än den stat där kommissionären bedriver sin verksamhet 

(den utländska principalen) samt en tredje part som gör affärer med kommissionären. 

Förfarandet innebär i princip att kommissionären, mot ekonomisk ersättning, säljer 

produkter i eget namn till en tredje part, men för principalens räkning och risk.9  

Det ekonomiska värde som härmed skapas i källstaten, dvs. i den stat där 

kommissionären bedriver sin verksamhet, består dels av den ersättning som 

kommissionären erhåller från principalen för att utföra uppdraget, dvs. för att ingå avtal 

med tredje man för principalens räkning, dels av de betalningar som tredje part tillika 

kunden genomför i utbyte mot vad som erhålls. Det finns således två skattesubjekt och, 

                                                 
5 För en redovisning av vad som fastslogs i handlingsplanen, Se Monsenego, En överblick över BEPS-

projektet, SN, nr. 1-2, 2014.   
6 “OECD Model Tax Convention on Income and on Capital”. Fortsättningsvis används “modellavtalet” 

eller ”OECD:s modellavtal”.   
7 BEPS Action 7: Preventing the artificial avoidance of PE status, 2014. 
8 I denna uppsats används genomgående benämningen kommissionärsupplägg.  
9 Kommissionärsupplägg behöver inte nödvändigtvis inkludera en säljande kommissionär utan kan istället 

t.ex. inbegripa en kommissionär som bedriver transportverksamhet. Jones & Ward, Agents as Permanent 

Establishments under the OECD Model Tax Convention, European Taxation, 1993, s. 157.  
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grovt uppdelat, två skatteobjekt att beskatta i denna situation.10 Eftersom kommissionären 

inte juridiskt sett äger det som säljs kan denne, i källstaten tillika det stat där 

kommissionären bedriver sin verksamhet, inte bli beskattad för annat än själva 

ersättningen som denne erhåller från principalen för att utföra uppdraget.11 För att 

källstaten ska kunna göra anspråk på det överskjutande värde som skapats, dvs. de vinster 

som vanligtvis är hänförliga till kommissionärens försäljning, krävs enligt OECD:s 

modellavtal att inkomsten kan knytas till ett fast driftställe i staten ifråga.12 Enligt den s.k. 

agentregeln, vilken omfattar modellavtalets artikel 5.5 och artikel 5.6, kan en 

kommissionär, såvida denne inte agerar inom sin sedvanliga verksamhet och därför anses 

vara oberoende i förhållande till sin principal, enligt artikel 5.6 utgöra en s.k. beroende 

representant eller agent13 och därmed konstituera ett fast driftställe för principalen enligt 

artikel 5.5. Agentregeln borde således bildligt talat därför bli nyckeln till att källstaten 

inte går miste om betydande skatteintäkter från multinationella företag.   

Emellertid har kommissionärsupplägg, både enligt doktrin och enligt vägledande 

praxis, inte bara ansetts falla utför tillämpningsområdet för artikel 5.5, utan även för 

artikel 5.6. Vad som grundar utfallet ifråga är komplext och kommer att behandlas mer 

djupgående nedan. Kortfattat är det tolkningen av avtalstexten i agentregeln och i 

synnerhet den materiella innebörden av ”fullmakt att sluta avtal i företagets (principalens) 

namn” som är problematisk.14 Hur som helst är följden härom att kommissionärsupplägg 

enligt agentregeln i princip inte grundar ett fast driftställe för den utländska principalen i 

källstaten. Därmed ges principalen för närvarande möjlighet att lagligen sälja sina 

produkter i den värdeskapande staten samtidigt som försäljningsintäkterna överförs och 

istället allokeras principalen i en stat med lägre beskattning.15 M.a.o. utgör upplägget en 

bland multinationella företag välkommen affärsmodell för skatteoptimering men innebär 

även samtidigt enligt OECD dels att agentregeln kringgås, dels ”profit shifting” och som 

därför, i ljuset av BEPS-projektet, måste förhindras. Ett hot som OECD, sett till de förslag 

som presenterats i den slutgiltiga draften gällande artikel 5, uppenbarligen anser enbart 

kunna avvärjas genom en ändring av agentregelns nuvarande ordalydelse. Ett 

kontroversiellt ställningstagande som globalt sett berör både statliga och privata intressen 

                                                 
10 I denna situation uppstår en kollision mellan källstatens och hemviststatens skatteanspråk. Se mer härom 

i avsnitt 2.1 nedan.  
11 BEPS Action 7, 2014, s. 10 f. 
12 Se mer härom i avsnitt 3.1 nedan.  
13 OECD-kommentaren, artikel 5, paragraf 5 nr 31.    
14 Se bl.a. kapitel 3, avsnitt 3.3.4 och kapitel 4.   
15 Se BEPS Action 7, 2014, s. 6.  
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och som, oavsett om ändringsförslagen genomförs eller inte, möjligen kommer att ge en 

fingervisning om vilken internationell beskattningsprincip som är eller bör vara ledande.            

 

1.2. Syfte och frågeställning 

 

Denna uppsats syftar till att utreda hur den skatteavtalsrättsliga regleringen av agentregeln 

i artikel 5 i OECD:s modellavtal beträffande inkomst och förmögenhet bör utformas för 

att kommissionärsupplägg ska konstituera ett fast driftställe i källstaten för den utländska 

principalen. Frågeställningen kommer att besvaras mot bakgrund av OECD:s slutliga 

ändringsförslag avseende definitionen av fast driftställe.16 För att uppnå syftet behöver 

följande fem delfrågor besvaras; 

  

 Hur utformas kommissionärsupplägg? 

 Vilken är den rättmätiga tolkningen av agentregeln de lege lata och särskilt 

av stycket ”fullmakt att sluta avtal i företagets namn” i artikel 5.5 i OECD:s 

modellavtal?  

 Varför konstituerar kommissionärsupplägg i vägledande praxis inte ett fast 

driftställe för principalen i källstaten enligt agentregeln?     

 Vad har föranlett de föreslagna ändringarna av avtalstexten till agentregeln i 

OECD:s modellavtal, vilka har publicerats i OECD:s slutliga draft gällande 

artikel 5?     

 Bör någon av de föreslagna ändringarna av artikel 5.5 och/ eller 5.6 i OECD:s 

modellavtal som kommit till uttryck i OECD:s slutliga draft antas och 

därmed ersätta den nuvarande avtalstexten av agentregeln? 

 

1.3. Metod och material. 

 

I denna uppsats används traditionell juridisk metod men med till viss del avvikande 

innebörd. Bakgrunden till detta är att OECD:s modellavtal och den tillhörande 

kommentaren, vilka har karaktären av s.k. soft law och inte av skattereglering i sedvanlig 

                                                 
16 BEPS Action 7, 2014. 
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mening, utgör utgångspunkten för denna uppsats.17 Därmed inhämtas vägledning inte i 

första hand från lag, förarbeten och rättspraxis, utan huvudsakligen från OECD:s 

modellavtal, den tillhörande kommentaren samt från material hänförligt till OECD och 

BEPS-projektet.18 Detta innebär att särskilt kommentaren till OECD:s modellavtal utgör 

ett viktigt källmaterial vid tolkning av skatteavtalet i fråga eftersom syftet med 

kommentaren är att närmare förklara och tolka innebörden av avtalsartiklarna.19 

Vid tolkning av intern skattelag är det allmänt accepterat att vägledning ska inhämtas 

i första hand från lagens ordalydelse. Således ska en objektiv tolkningsmetod användas.20 

Regler om hur internationella skatteavtal stater emellan ska tolkas finns i 1969 års 

Wienkonvention.21 I artikel 31.1 däri stadgas att en traktat ska tolkas ärligt och i 

överensstämmelse med gängse betydelse av traktatens uttryck sedda i sitt sammanhang 

och mot bakgrund av traktatens ändamål och syfte. Enligt uttalanden i doktrin finns stöd 

för att detta innebär att avtalets ordalydelse utgör grunden för tolkningen, vilket innebär 

att en objektiv tolkningsmetod ska praktiseras även vid tolkningen av skatteavtal.22 En 

fråga som är av särskilt intresse för denna uppsats är om detta också gäller OECD:s 

modellavtal samt den tillhörande kommentaren, och då särskilt artikel 5. Svaret på frågan 

återfinns i doktrin, vari det återfinns stöd för att Wienkonventionen ger uttryck för att 

modellavtalet och kommentaren, inte bara omfattas av Wienkonventionens 

tolkningsregler utan också har ett betydande rättskällevärde vid tolkning av skatteavtal.23 

Således utgör en objektiv tolkningsmetod utgångspunkten för denna uppsats.   

Kommissionärsupplägg har liksom begreppet fast driftställe och OECD:s modellavtal 

ett internationellt ursprung. En konsekvens av detta är att den juridisk doktrin som 

behandlar uppläggen till övervägande del är utländsk. Därför behandlas 

kommissionärsupplägg i denna uppsats i princip uteslutande mot bakgrund av utländsk 

doktrin. Däremot beaktas inhemsk doktrin i större omfattning i de delar av uppsatsen som 

berör begreppet fast driftställe och modellavtalet eftersom förekomsten där är större.      

                                                 
17 Hur medlemsländerna förhåller sig till det faktum att OECD:s modellavtal har karaktären av soft law se 

avsnitt 2.2 nedan.    
18 Däribland den i avsnitt 1.1 omtalade handlingsplanen samt i huvudsak de förslag till åtgärder som 

presenterats i syfte att förhindra undvikande strategier från bestämmelsen av fast driftställe.   
19 OECD-kommentaren, introduktionsavsnittet, p.28. Se nedan i avsnitt 2 om hur och varför OECD:s 

modellavtal och den tillhörande kommentaren nationellt sett är av betydelse vid tolkningen av ett 

skatteavtal.  
20 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, 2007, s. 613. 
21 Wienkonventionen har ratificerats av Sverige (SÖ 1975:71).  
22 Dahlberg, Internationell Beskattning, 2012, s. 237.  
23 Se bl.a. Lindencrona, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, 1994, s. 82 f. och Dahlberg, Vilket rättskällevärde 

har kommentaren till OECD:s modellavtal? Ur Festskrift till Gustav Lindencrona, 2003, s. 155. 
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Vad gäller den praxis som förekommer i denna uppsats är den begränsad till utländska 

rättsfall med prejudikatvärde. Anledningen till detta är att frågan om 

kommissionärsupplägg enligt agentregeln innebär ett fast driftställe för den utländska 

principalen enbart har avgjorts i högsta instans i utländsk praxis. 

 

1.4. Avgränsningar 

 

En konsekvens av att ett fast driftställe uppkommer för den utländska principalen i 

källstaten är att inkomster därtill blir föremål för beskattning. Ett därpå efterföljande 

problem är att bestämma storleken på den inkomst som ska hänföras till det fasta 

driftstället. Även om det är en närbesläktad tillika intressant fråga hur stor del av 

rörelseinkomsten som avser det fasta driftstället lämnas denna och övriga frågor som 

faller inom ramen för artikel 7 i OECD:s modellavtal utanför detta arbete.24  

Vad gäller artikel 5 är det i huvudsak agentregeln (artikel 5.5 och 5.6) som är föremål 

för behandling. För att ge läsaren en god förståelse för varför kommissionärsupplägg inte 

för närvarande träffas av definitionen av fast driftställe, är det emellertid viktigt att 

behandla artikeln i något bredare omfattning. Därför kommer även huvudregeln i artikel 

5.1 i OECD:s modellavtal att beröras i framställningen, lämna därhän att detta sker 

övergripande eftersom jag är av den uppfattningen att läsaren enbart är i behov av en 

kortare redogörelse för att skapa sig den förståelse som är nödvändig.25 Eftersom jag 

utifrån en kvalitativ aspekt avser att ge uppsatsen ett djup snarare än bredd lämnas 

undantagsreglerna artikel 5.4 (förberedande och biträdande verksamhet) respektive 

artikel 5.7 (den särskilda bestämmelsen för dotterbolag) utanför framställningen.26  

Eftersom uppsatsens frågeställning besvaras mot bakgrund av OECD:s slutliga förslag 

till ändring av definitionen av fast driftställe27 innebär detta indirekt att tidigare 

diskussionsutkast samt förslag från andra subjekt än OECD exkluderas. Således lämnas 

exempelvis FN:s skatterättsliga modellavtal utanför framställningen.28 Vad gäller praxis 

                                                 
24 För en djupare analys av artikel 7, se Burgers, OECD-Analysis art. 7 OECD Model Convention: 

Allocation of Profits to a Permanent Establishment, IBFD Publication, 2014, 32 sidor.    
25 För en utförlig redogörelse av huvudregeln i artikel 5.1, se bl.a. Skaar, Permanent Establishment: Erosion 

of a Tax Treaty Principle, 1991.   
26 För en redogörelse över när ett dotterbolag utgör ett fast driftställe enligt OECD:s modellavtal, Se 

Jacobsson, Dotterbolag som fast driftställe, SN nr. 7-8, 2012.    
27 BEPS Action 7, 2014.  
28 På orginalspråk benämnd “Model Double Taxation Convention between Developed and Developing 

Countries”.  
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är detta arbete begränsat till i huvudsak rättsfall med prejudicerande verkan. Andra 

rättsfall som berör kommissionärsupplägg beaktas därför inte. Således exkluderas andra 

kommissionärsupplägg än de upplägg som inkluderar en säljande kommissionär från 

denna uppsats. 

 

1.5. Disposition 

 

Efter detta introduktionskapitel följer, i kapitel 2, en allmän redogörelse av 

dubbelbeskattningsavtal och av betydelsen av OECD:s modellavtal och den tillhörande 

kommentaren från ett nationellt perspektiv, samt en kortare presentation av BEPS-

projektet och av avtalsartiklarna i OECD:s modellavtal. I därpå följande kapitel 3 

behandlas först modellavtalets artikel 5.1, dvs. huvudregeln för fast driftställe, varefter en 

redogörelse görs av den s.k. agentregeln, alltså regleringen av beroende och oberoende 

agent i artikel 5.5 och 5.6 samt relationen däremellan. I kapitel 4 granskas innebörden av 

kommissionärsupplägg och frågan varför upplägget enligt inte konstituerar ett fast 

driftställe för principalen i den stat där kommissionären bedriver sin verksamhet. I 

kapitlet analyseras närmare bestämt tre av de prejudicerande rättsfall där skatteupplägget 

har varit föremål för domstolsprövning. Det efterföljande femte kapitlet innehåller dels 

en presentation av OECD:s slutliga förslag till ändring av artikel 5, och i synnerhet av 

förslagen som berör kommissionärsupplägg, dels en redogörelse över hur förslagen har 

bemötts av näringslivet. Därefter följer en analys av förslaget samt om de föreslagna 

ändringarna bör förverkligas. Analysen genomförs uteslutande från ett juridiskt 

perspektiv. Avslutningsvis, i kapitel 6, företas en utredning utifrån uppsatsens 

övergripande syfte samt en avslutande diskussion. 
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2. Dubbelbeskattningsavtal 

 

2.1. Allmänt om dubbelbeskattningsavtal    

 

Ett företag som skapar vinster i en annan stat än sin hemviststat, dvs. i källstaten, blir ofta 

föremål för en kollision mellan hemviststaten och den andra statens skatteanspråk. 

Konflikten bottnar ofta i skattesubjektets (den juridiska personens) status som obegränsat 

skattskyldigt i hemviststaten samtidigt som skatteobjektet (inkomsten), pga. sin 

tillräckliga anknytning, anses skattepliktigt i källstaten. Denna situation manifesterar 

således å ena sidan en sammanstötning mellan två grundläggande beskattningsprinciper, 

dvs. domicilprincipen och källstatsprincipen. Å andra sidan är den ett typexempel på när 

en internationell dubbelbeskattningssituation uppstår.29  

Att internationell dubbelbeskattning har skadliga effekter på det internationella utbytet 

av varor och tjänster, kapitalrörelser, teknik och personer är ingen hemlighet utan tvärtom, 

något som är allmänt känt.30 För att förhindra eller åtminstone lindra dessa 

handelshämmande och andra negativa konsekvenser av internationell dubbelbeskattning 

träffas bilaterala dubbelbeskattningsavtal stater emellan.31 Andra viktiga anledningar till 

varför skatteavtal träffas är dels för att motverka internationell skatteflykt, dels för att 

främja internationellt ekonomiskt samarbete.32 Ur ett svenskt perspektiv är ingåendet av 

nya och omförhandlande av befintliga skatteavtal av särskilt intresse eftersom det bidrar 

till att öka konkurrenskraften för svensk exportindustri.33         

Genom bestämmelser i dubbelbeskattningsavtalen fördelas beskattningsrätten rättvist 

mellan hemviststat och källstat. Därmed undviks att skatteobjektet beskattas fullt ut i två 

stater. Utfallet att beskattning kan ske enligt ett skatteavtal är emellertid avhängigt att 

avtalsstaterna innehar rätt att utöva beskattningsanspråk enligt intern internationell 

skatterätt dvs. enligt en stats interna skatterättsliga regler som har internationell 

anknytning.34 Närmare bestämt innebär detta att prövningen av om beskattning kan ske 

enligt intern internationell skatterätt ska göras först.  

                                                 
29 Dahlberg, 2012, s. 231.   
30 OECD-kommentaren, introduktionsavsnittet, p.1. 
31 Fortsättningsvis används även benämningen skatteavtal.  
32 OECD-kommentaren, introduktionsavsnittet, p.3.  
33 RiR, 2010:24, s. 7. 
34 Den internationella skatterätten bildar tillsammans med EU-skatterätt och skatteavtalsrätten den 

internationella beskattningsrätten. Se Dahlberg, 2012, s. 18.    
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Enbart om utfallet blir positivt, dvs. att beskattning kan ske, ska det därefter prövas om 

beskattning kan ske enligt skatteavtalet. Om det i sin tur inte föreligger någon 

beskattningsrätt enligt skatteavtalet inskränks möjligheten till beskattning enligt intern 

internationell skatterätt. Ett dubbelbeskattningsavtal kan således enbart begränsa, aldrig 

utvidga den rätt som en stat har enligt sin interna internationell skatterätt. En princip som 

i doktrin har benämnts ”Dubbelbeskattningsavtalsrättens gyllene regel”.35 Varifrån 

principen ifråga fått sin legitimitet är inte helt klarlagt. Mot bakgrund av att 

dubbelbeskattningsavtal i relation till intern internationell skatterätt reglerar ett visst 

område talar, enligt tidigare uttalanden i doktrinen, emellertid mycket för att den gyllene 

regelns rättsgrund kan inhämtas från principen om lex specialis.36  

För att internationellt ingångna skatteavtal ska kunna tillämpas på nationell nivå av 

domstolar, myndigheter och enskilda krävs, åtminstone ur dualistiskt perspektiv, att 

skatteavtalen liksom andra folkrättsliga avtal implementeras i nationell rätt.37 Sverige är 

ett exempel på en stat som tillämpar ett dualistiskt synsätt, vilket innebär att den 

internationella respektive nationella rätten i Sverige ses som två särskilda rättssystem. En 

konsekvens av detta är att skatteavtalen måste inkorporeras i svensk rätt. Inkorporeringen 

sker genom en särskild lag, en s.k. inkorporeringslag eller införandelag i vilken stadgas 

att det aktuella skatteavtalet ska tillämpas som lag i Sverige.38 Det är således inte själva 

avtalstexten utan en hänvisning i lag som gör skatteavtalen giltiga enligt svensk rätt.  

Om dubbelbeskattningsavtalet ifråga förutom enligt svensk intern internationell 

skatterätt även är tillämpligt enligt själva skatteavtalet, medför detta att 

skattekonsekvensen av en särskild rättshandling ska göras mot bakgrund av en tvådelad 

prövning. Närmare bestämt ska en prövning alltså företas enligt dels det aktuella 

skatteavtalet, dels enligt intern internationell skatterätt. Enligt Lindencrona kan 

förhållandet beskrivas så att ”dubbelbeskattningsavtalsrätten utgör ett från den interna 

rätten särskilt rättssystem som skall tillämpas samtidigt med detta”, vilket medför att 

ändringar hänförliga till den interna internationella skatterätten inte påverkar 

dubbelbeskattningsavtalen och vise versa.39  

 

  

                                                 
35 Se Lindencrona, s. 24 
36 Lindencrona, s. 26.  
37 Jfr ett monoteistiskt synsätt, Dahlberg, 2012, s. 235.    
38 Dahlberg, 2012, s. 244 f.  
39 Lindencrona, s. 26.  
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2.2. OECD:s modellavtal  

 

För att uppnå en större enhetlighet kring förekommande problem inom internationell 

dubbelbeskattning, har OECD:s skattekommitté, CFA, utarbetat ett multilateralt 

modellavtal för inkomst och förmögenhet.40 OECD:s modellavtal har alltsedan första 

utgåvan utkom 1963, tjänat som viktig förebild för hur bilaterala skatteavtal världen över 

bör och kan utformas.41  

Modellavtalet och den tillhörande kommentaren har karaktären av s.k. soft law. En 

konsekvens av detta är att modellavtalet, till skillnad från vanlig lagreglering, inte har 

bindande verkan för OECD:s, för närvarande, 34 medlemsstater. För att uppnå en likartad 

tolkning av skatteavtal har emellertid OECD:s högsta organ, rådet, utarbetat en 

rekommendation att medlemsländerna ska följa modellavtalet samt den tillhörande 

kommentaren.42 I praktiken följer majoriteten av alla medlemsländer, däribland Sverige, 

i princip alltid modellavtalet vid tolkning av såväl befintliga som vid utformandet av nya 

skatteavtal. Ett antal domar där Högsta förvaltningsdomstolen har fastslagit att 

modellavtalet är av särskilt betydelse inom området för internationell beskattning 

understryker den juridiska status som modellavtalet har i Sverige.43 Det händer emellertid 

att medlemsstater emellanåt väljer att reservera sig mot innehållet i modellavtalets 

artiklar. Eftersom modellavtalet inte är bindande har inte heller reservationerna någon 

juridisk innebörd, utan ger enbart en fingervisning om staternas inställning i särskilda 

frågor.44           

 Vad gäller modellavtalets struktur innefattar den en inledande och förklarande del 

(artikel 1 till artikel 5). I dessa artiklar återfinns framför allt regler avseende 

modellavtalets tillämpningsområde (artikel 1), allmänna definitioner av förekommande 

termer och en allmän tolkningsregel (artikel 3) samt definitionen av fast driftställe (artikel 

5). Därefter följer modellavtalets huvuddel som innehåller regler om fördelning av 

beskattningsrätten för olika inkomster (artikel 6 till artikel 22). Vidare finns regler om 

underröjande av dubbelbeskattning (artikel 23 A och artikel 23 B), särskilda 

                                                 
40 OECD-kommentaren, introduktionsavsnittet, p.5 f.   
41 Enligt uppgifter från OECD själva baseras idag över 2 000 bilaterala skatteavtal på OECD:s modellavtal. 

Se OECD, Manual on Effective Mutual Agreement Procedures (MEMAP), s. 7.    
42Appendix II: Recommendation of the OECD council concerning the model tax convention on income and 

on capital.  
43 Se bl.a. RÅ 1996 ref. 84.  
44 Lindencrona, s. 42 f.  
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bestämmelser om bl.a. förbud mot diskriminering samt slutbestämmelser som avser 

ikraftträdande och upphörande av modellavtalet. 
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3. Artikel 5 i OECD:s modellavtal   

 

3.1. Allmänt om definitionen av fast driftställe 

 

Enligt huvudregeln i artikel 7.1 får inkomst av rörelse endast beskattas i den stat där 

företaget enligt modellavtalet har hemvist. Under förutsättning att skattesubjektet, dvs. 

företaget, bedriver verksamhet genom ett fast driftställe i en annan stat än hemviststaten, 

kan emellertid inkomsten, till den del den är hänförlig till det fasta driftstället, istället 

beskattas i den andra staten. Definitionen av fast driftställe i artikel 5 blir således central 

när det kommer till att avgöra om källstaten har rätt eller inte att beskatta inkomster 

hänförliga till ett företag med hemvist i en annan stat.45  

Den svenska definitionen av fast driftställe, som för övrigt återfinns i 2:29 IL, bygger 

på motsvarande bestämmelse i modellavtalet. Av förarbetena framgår motiven till detta. 

Däri anges närmare bestämt att det underlättar tillämpningen av interna regler om dessa 

vilar på samma skatterättsliga principer som OECD:s modellavtal eftersom modellavtalet 

alltid ligger till grund för de dubbelbeskattningsavtal som Sverige ingår.46 Därför är 

modellavtalets reglering avseende fast driftställe betydelsefull vid tolkningen av 

bestämmelsen i intern svensk rätt. Relationen mellan definitionen av fast driftställe enligt 

modellavtalet och intern rätt behöver nödvändigtvis inte ha liknande karaktär som det 

ovan berörda. Det finns även stater, däribland USA, som i sin internrättsliga reglering har 

lägre trösklar för att beskatta inkomster från icke hemvisthavande företag än de som 

förekommer i artikel 5 i modellavtalet.47    

 

3.2. Huvudregeln 

 

I artikel 5.1 återfinns den allmänna definitionen av fast driftställe. Däri anges att med 

uttrycket fast driftställe åsyftas en ”stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilket 

ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs”.48  Det är fråga om tre kumulativa 

                                                 
45 OECD-kommentaren, artikel 5, p. 1.   
46 Prop. 1986/87:30 s. 42. 
47 Jfr Brauner, OECD – Commentary on Article 5 of the OECD Model, IBFD Publication, 2014, s. 9.  
48 Den officiella versionen av avtalstexten i artikel 5 lyder enligt följande: ”For the purposes of this 

Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the 
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rekvisit som måste uppfyllas för att ett fast driftställe ska aktualiseras för det utländska 

företaget. För det första ska det finnas ”en plats för affärsverksamheten”, vilken för det 

andra måste vara ”stadigvarande”. För det tredje gäller att ”företagets rörelse måste 

bedrivas” från platsen ifråga. För att fastställa den objektiva närvaron av ett utländskt 

företag ska, enligt uttalanden i doktrin, tre separata prövningar eller ”test” av de tre 

rekvisiten göras.49          

Det mest fundamentala av de tre rekvisiten enligt ovan är ”plats för 

affärsverksamheten”, med betoning på ”plats”. Avsaknaden av detta fysiska element 

skulle nämligen omöjliggöra förordnandet av ett fast driftställe.50 Rekvisitet består av två 

underliggande krav där det dels är fråga om en verkligt existerande plats för 

affärsverksamheten, dels fråga om att platsen står till det utländska företagets 

förfogande.51 Enligt kommentaren till modellavtalet likställs ”plats för affärsverksamhet” 

med lokal, anordning eller anläggning, och i vissa fall maskiner eller utrustning, som 

används för att bedriva företagets rörelse, oberoende om det används uteslutande för detta 

syfte eller inte.52 Tröskeln för platsen är emellertid lägre än så eftersom det är tillräckligt 

att företaget har ett visst ”utrymme” till sitt förfogande.53 Förfogandet ifråga behöver 

dessutom inte på något sätt vara exklusivt. Tvärtom är fullt tänkbart att annan verksamhet 

än företagets egna samtidigt bedrivs på den aktuella platsen.54 

Platsen för affärsverksamheten måste som ovan fastställts vara ”stadigvarande” för att 

betraktas som ett fast driftställe. I allmänhet har detta tolkats som att rekvisitet inte bara 

inkluderar ett permanent inslag av plats utan också innehåller ett tidsmässigt krav på 

varaktighet.55 Vad gäller platsen anges i kommentaren till modellavtalet att det måste 

finnas en länk mellan platsen för affärsverksamheten och en specifik ”geografisk punkt”. 

Vidare uttalas i kommentaren att om ett utländskt företag inte är verksamt på en tydligt 

avgränsad och ”bestämd plats”, är det obetydligt hur länge det utländska företaget har 

                                                 
business of an enterprise is wholly or partly carried on.” Avtalstexten till artikel 5 finns i sin helhet och på 

orginalspråk i nedan bifogad bilaga.     
49 Skaar, s. 111 f.  
50 Brauner, s. 9.  
51 Berthou, Fast driftställe – Utvecklingen de senaste åren, SN nr. 11, 2002, s. 630 f.   
52 OECD-kommentaren, artikel 5, paragraf 1 nr. 4.  
53 OECD-kommentaren, artikel 5, paragraf 1 nr. 4. Vad som menas med ”utrymme” eller ”lokal” är varken 

definierat i kommentaren eller i svensk lag. Enligt uttalanden i doktrin tolkas därför orden mot bakgrund 

av normalt svenskt språkbruk. Se Dahlberg, Fast driftställe – Ett begrepp på drift? SN nr. 12, 1993, s. 716. 
54 Dahlberg, 1993, s. 715.  
55 Brauner, s. 13. 
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bedrivit verksamhet i den andra avtalsstaten.56 Om utgångspunkten är att de två begreppen 

är synonyma med varandra, vilket är fallet enligt doktrin,57 borde kontentan vara att det 

tidsmässiga kravet blir verkningslöst och rekvisitet ”stadigvarande” inte kan uppfyllas så 

länge inte det föreligger en specifik ”geografisk punkt” eller ”bestämd plats” för 

affärsverksamheten.58 

Huruvida det föreligger en specifik geografisk punkt eller inte är relativt enkelt att 

fastställa i de fall där det utländska företaget bedriver sin verksamhet i en specifik lokal 

eller vid ett enskilt kontor. Däremot kan bedömningen bli svårare i andra fall där 

verksamheten exempelvis flyttas mellan olika platser och samtidigt bedrivs under jord 

eller på vatten.59 För att omfamna flera typer av verksamheter ska bedömningen därför 

göras mot bakgrund av en vidsträckt tolkning av begreppet. Närmare bestämt innebär 

detta att en plats för affärsverksamhet generellt anses finnas när området inom vilken 

verksamheten flyttas har karaktären av en kommersiell och geografiskt sammanhängande 

area för affärsverksamheten.60 Även om ingen definition av geografiskt samstämmiga 

områden finns så sägs i kommentaren att bl.a. en gågata och en utomhusmarknad kan 

utgöra sådana områden. Kommersiell samstämmighet föreligger om det är fråga om 

verksamhet inom ett område som från den skattskyldiges perspektiv ses som en enda 

verksamhet.61 

För att platsen för affärsverksamheten ska anses stadigvarande måste som ovan angetts 

även det tidsmässiga kravet på varaktighet vara uppfyllt.  Detta innebär närmare bestämt 

att platsen ifråga inte får vara av ”ren tillfällig natur”.62 Även om den teoretiska 

betydelsen av begreppet ”ren tillfällig natur” inte utvecklas fullt ut i kommentaren anges 

emellertid den praktiska innebörden i någorlunda vidsträckt mening. Däri konstateras 

nämligen att verksamheter som pågår under en kortare tid kan uppfylla 

varaktighetskravet. Som huvudregel sker detta emellertid inte i de fall där verksamheten 

                                                 
56 OECD-kommentaren, artikel 5, paragraf 1 nr. 5.  Dahlberg menar att uttrycken ”geografisk punkt” och 

”bestämd plats” har samma innebörd. Se Dahlberg, 1993, s. 718.    
57 Dahlberg menar att uttrycken ”geografisk punkt” och ”bestämd plats” har samma innebörd. Se Dahlberg, 

1993, s. 718.    
58 Jfr Berthou, s. 632.  
59 I OECD-kommentaren nämns exempelvis gruvverksamhet som ett exempel på en sådan verksamhet. Se 

artikel 5, paragraf 1 nr. 5.2.   
60 OECD-kommentaren, artikel 5, paragraf 1 nr. 5.1. Se även Berthou, s. 632 f.   
61 Se OECD-kommentaren, artikel 5, paragraf 1 nr. 5.2.   
62 OECD-kommentaren, artikel 5, paragraf 1 nr. 6. 
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pågått kortare tid än sex månader. Däremot har fallet mestadels varit det motsatta de 

gånger där verksamheten bedrivits längre tid än sex månader.63  

Bedömningen för när varaktighetskravet är uppfyllt kan göras i förväg, i slutet eller 

när som helst under verksamhetens gång.64 Görs bedömningen vid verksamhetens slut, 

exempelvis vid en likvidation, kan utfallet således bli att verksamheten med retroaktiv 

verkan anses vara av icke tillfällig natur, trots att detta inte var avsikten från början.65 Är 

däremot den skattskyldiges intention från starten att platsen för affärsverksamhet ska 

användas på obestämt tid är varaktighetskravet i princip uppfyllt redan från första dagen.66 

Fast driftställe uppstår för det utländska företaget endast om verksamheten helt eller 

delvis bedrivs från platsen för affärsverksamheten. Det måste således finnas ett specifikt 

samband mellan det utpekade fasta driftstället och det aktuella företagets 

affärsverksamhet.67 Vanligtvis föreligger ett sådant samband när personer som är 

beroende av företaget, exempelvis personal, sköter affärsrörelsen i det land där det fasta 

driftstället är baserat.68 För att sambandskravet ifråga ska vara uppfyllt är det dock inte 

nödvändigt att människor eller mänskligt beslutsfattande krävs, utan det är fullt 

tillräckligt att verksamheten bedrivs genom fullkomligt automatiska maskiner eller 

datorer.69  

Dessutom ställs inte, varken i detta eller något annat sammanhang, några krav i 

kommentaren på att driftstället ska ha en ”produktiv karaktär”, dvs. bidra med vinst till 

företaget. Tvärtom påtalas istället att ett enskilt fast driftställe inte behöver ha en 

”produktiv karaktär” och att inte alla delar av ett företag är vinstdrivande.70 Anledningen 

till att inga krav på produktivitet uppställs anses vara, åtminstone enligt uttalanden i 

doktrin, att OECD inte vill inleda en komplex debatt kring tolkning av vilka delar av ett 

                                                 
63 OECD-kommentaren, artikel 5, paragraf 1 nr. 6. Jfr emellertid artikel 5.3, vilken avser bygg-, anläggnings 

eller installationsverksamhet. En plats för sådan verksamhet konstituerar ett fast driftställe enbart om 

verksamheten pågår under mer än tolv månader. Om t.ex. ett entreprenadarbete är uppdelat på flera kontrakt 

under den aktuella perioden föreligger ett fast driftställe enbart under förutsättning att det finns både ett 

geografiskt och kommersiellt samband mellan det arbete som utförs. Se OECD-kommentaren, artikel 5, 

paragraf 3 nr. 18.  
64 Skaar, s. 218.  
65 Dahlberg, 1993, s. 718.  
66 OECD-kommentaren, artikel 5, paragraf 1 nr. 6.3.  
67 I doktrin benämns detta test som ”business connection test”. Jfr Skaar, s. 327 ff.  
68 OECD-kommentaren, artikel 5, paragraf 1 nr. 2.  
69 Skaar, s. 327. Förutom uttalanden i doktrin finns svensk praxis som ger stöd för att kommentaruttalandet 

innebär att mänsklig inblandning inte är nödvändig för att sambandskravet ska uppfyllas. Se RÅ 1991 not 

228 och därom, Dahlberg, 1993, s. 723.     
70 OECD-kommentaren, artikel 5, paragraf 1 nr. 3.  
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företag som är respektive inte är produktiva.71 Hur som helst är det således irrelevant för 

bedömningen av fast driftställe i allmänhet och sambandskravet i synnerhet.  

 

3.3. Agentregeln 

 

3.3.1. Förhållandet till huvudregeln 

 

Enligt kommentaren till modellavtalet ska agentregeln ses som ett alternativt test till 

huvudregeln i artikel 5.1.72 Det har i doktrin diskuterats huruvida detta innebär att 

agentregeln utgör en utvidgning av huvudregeln i artikel 5.1 eller om det är möjligt att 

prövningen enligt agentregeln ska göras oberoende av vad resultatet enligt huvudregeln 

blir.73 Uttalanden i kommentaren ger en tydlig fingervisning om vad diskussionen bör 

resultera i. Däri anges nämligen att, förutsatt att kraven enligt huvudregeln är uppfyllda, 

det är onödigt att därefter pröva huruvida ett fast driftställe föreligger enligt agentregeln.74 

Eftersom agentregeln således är underordnad huvudregeln innebär detta samtidigt att om 

ett fast driftställe utlöses enligt huvudregeln blir ett anspråk att ett fast driftställe inte har 

konstituerats enligt artikel 5.5 därmed verkningslöst.75 

 

3.3.2. Beroende agent 

 

Istället för att direkt operera i en annan stat kan ett utländska företag bedriva verksamhet 

i denna andra stat genom en person tillika agent som agerar på uppdrag av företaget. Detta 

uppstår enligt doktrin när den utländska principalen har ett ”kvalificerat inflytande” över 

agentens affärsverksamhet, dvs. att principalen har rätt att använda sig av agenten för 

affärsändamål. Härigenom anses principalen upprätthålla en subjektiv närvaro i 

avtalsstaten där agenten är baserad, vilket är en grundläggande förutsättning för att grunda 

ett fast driftställe för principalen i den aktuella staten.76 

I artikel 5.5 i OECD:s modellavtal stadgas under vilka särskilda förhållanden som en 

agent, eller snarare de utförda affärsaktiviteterna av den aktuella agenten, kan utlösa ett 

                                                 
71 Brauner, s. 9.  
72 OECD-kommentaren, artikel 5, paragraf 5 nr. 35. 
73 Se Skaar, s. 466 ff.   
74 OECD-kommentaren, artikel 5, paragraf 5 nr. 35.  
75 Brauner, s. 28.  
76 Skaar, s 503 f.   
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fast driftställe för det utländska företaget tillika principalen.77 Det krävs närmare bestämt 

att agenten, förutom att denne i förhållande till principalen inte är oberoende i den mening 

som avses i artikel 5.6, har fullmakt att sluta avtal i företagets (den utländska 

principalens) namn, att agenten regelmässigt använder fullmakten samt att fullmakten 

innehåller rätt att ingå avtal avseende den utländska principalens utåtriktade 

affärsverksamhet.78  

Den s.k. ”beroende agenten” kan vara både en fysisk eller juridisk person och behöver 

varken ha hemvist eller en plats för affärsverksamheten i den stat denne verkar för att 

utlösa ett fast driftställe för den utländska principalen.79 Det fundamentala i detta 

avseende är, oavsett om agenten är en anställd person eller exempelvis är ett dotterbolag 

till principalen, att agenten inom ramen för sin fullmakt involverar sin huvudman i 

affärsaktiviteterna inom den aktuella källstaten. En begränsning som gjorts mot bakgrund 

av att i stort sett alla agenter som ekonomisk sett är beroende av sin huvudman annars 

skulle komma att omfattas av agentregeln. En alltför omfattande innebörd, vilket inte är 

i linje med OECD:s intention.80  

För att artikel 5.5 ska aktualiseras krävs bl.a. att agenten ska ha fullmakt att sluta avtal 

i den utländska principalens namn. En berättigad fråga, som avtalstexten inte ger svar på, 

är vilka förpliktelser som ställs på agenten i detta sammanhang? Eftersom OECD:s 

modellavtal ska tolkas mot bakgrund av vad som uttalas i kommentaren till modellavtalet 

är en naturlig utgångspunkt att svaret på denna fråga bör eftersökas däri.81 I kommentaren 

uttalas nämligen att en person som har fullmakt att förhandla om kontraktets alla 

beståndsdelar och detaljer på ett sätt som binder huvudmannen ska anses utöva 

fullmakten. Den kritiska tidpunkten för detta är när kontraktet får sin bestämda form, dvs. 

när viktiga överenskommelser och beslut avseende avgörande villkor kring kontraktet 

fattas.82 Det ska påpekas att det i sammanhanget är betydelselöst om kontraktet skrivs 

under av någon annan person än agenten själv.83 Agenten anses således inte gå miste om 

fullmakt att sluta avtal enbart p.g.a. omständigheten att denne avstår från att skriva på 

kontraktet och istället låter någon utomstående genomföra detta moment, negligera att 

                                                 
77 OECD-kommentaren, artikel 5, paragraf 5 nr 31.    
78 Berthou, s. 634 f.  
79 OECD-kommentaren, artikel 5, paragraf 5 nr 31.    
80 OECD-kommentaren, artikel 5, paragraf 5 nr 32.    
81 OECD-kommentaren, introduktionsavsnittet, p. 3.  
82 OECD-kommentaren, artikel 5, paragraf 5 nr 33 
83 Brauner, s. 28. 
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detta emellertid förutsätter att själva undertecknandet inte har någon inverkan på de 

skyldigheter som förhandlats fram av agenten.84 

 Utifrån vad som redogjorts ovan är det inte ologiskt att den utländska huvudmannens 

passivitet i form av brist på aktiv medverkan vid affärstransaktioner som sker i källstaten 

kan indikera att agenten har beviljats fullmakt att sluta avtal i det aktuella företagets namn. 

Det är exempelvis fallet när agenten mottar order som direkt skickas vidare till ett lager 

från vilket varor i sin tur levereras till tredje man, enbart med principalens rutinmässiga 

godkännande.85 Däremot konstituerar emellertid enbart agents närvaro vid eller 

deltagande i avtalsförhandlingar i sig ett fast driftställe för principalen, även om det är en 

relevant faktor vid denna bedömning.86 

Enligt artikel 5.5 i OECD:s modellavtal konstituerar, som ovan angetts, agenten ett 

fast driftställe för den utländska principalen om agenten har ”fullmakt att sluta avtal i 

företagets (den utländska principalens) namn”. En berättigad fråga är om den korrekta 

tolkningen av denna mening är, som avtalstextens ger sken av, att fullmakten bokstavligen 

måste slutas i den utländska principalens namn för att kravet ska vara uppfyllt. Svaret på 

frågan kan möjligen besvaras mot bakgrund av vad som uttalas i den till modellavtalet 

tillhörande kommentaren. Däri återges nämligen att avtalstexten i artikel 5.5 inte enbart 

omfattar de tillfällen då en agent bokstavligen ingår avtal i principalens namn. Även 

scenariot där en agent sluter avtal som i själva verket är bindande för principalen, trots 

att avtalet inte formellt sett ingås i principalens namn, ska inkluderas.87 Vad som avses 

med bindande utvecklas inte mer ingående i kommentaren. Enligt uttalanden i litteraturen 

bör den språkliga innebörden härom, särskilt med hänsyn till den kontext i vilket 

begreppet beskrivs, inte kunna tolkas på annat sätt än skapandet av en juridisk säkerhet 

mellan två parter. En tolkning som dessutom motiveras inte bara sett till att den 

överensstämmer med använt språk i tidigare OECD dokument utan även eftersom 

motsvarande term i FN:s skatterättsliga modellavtal har en liknande innebörd.88  

Bindande i denna mening är således i allra högsta grad ett juridiskt begrepp. En 

tolkning som emellertid inte är ensamhärskande eftersom det i praktiken samtidigt 

förekommer andra tolkningar, vilka i grunden tydligt avviker från den förevarande. 

                                                 
84 Skaar, s. 489. 
85 OECD-kommentaren, artikel 5, paragraf 5 nr 32.1.  
86 OECD-kommentaren, artikel 5, paragraf 5 nr 33. 
87 OECD-kommentaren, artikel 5, paragraf 5 nr 32.1.  
88 Jfr Pijl, Agency Permanent Establishments: in the name of and the Relationship between Article 5(5) and 

(6), 2013, Bullentin for International Taxation, nr 2, s. 6.  
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Olikartade bl.a. i det avseendet att det inte anses nödvändigt att agenten i juridisk mening 

binder huvudmannen för att kravet ska vara uppfyllt, utan att det istället är tillräckligt att 

detta sker på kommersiell eller ekonomisk grund.89 Vilken tolkning som i praktiken är 

den rättmätiga kan möjligen avgöras utifrån utfallet i domstol och vilken tolkning som 

däri vunnit rättsligt erkännande. Eftersom denna fråga har behandlats i rättstillämpningen 

i samband med frågan om varför kommissionärsupplägg inte konstituerar ett fast 

driftställe för den utländska principalen sker en redogörelse över detta mer ingående 

nedan.90 

Hur som helst har termen ”fullmakt att sluta avtal i företagets namn”, åtminstone i 

ljuset av frågan om fullmakten bokstavligen måste slutas i den utländska principalens 

namn för att kravet ska vara uppfyllt, snarare en materiell än en strikt juridisk innebörd. 

Anledningen härtill är att den senare nämnda innebörden lätt skulle kunna ge upphov till 

kringgående av bestämmelsen. Detta skulle exempelvis kunna förverkligas genom att 

vissa detaljer hänförliga till principalens namn helt enkelt undvaras i det aktuella avtalet, 

men där principalen i själva verket är med och fullgör avtalet eller i praktiken efterlever 

de krav som uppställts i avtalet.91 Ett annat exempel som potentiellt sett ansetts 

möjliggöra kringgående är att agenten ges behörigheten att, med bindande verkan för 

principalen, förhandla fram en överenskommelse som huvudmannen därefter enbart 

formellt sett undertecknar med sin signatur.92   

Sammanfattningsvis återfinns i kommentaren således stöd för att, åtminstone i det 

avseende som behandlats, det materiella förhållandet mellan agenten och principalen som 

utgör den kritiska förbindelsen som ska beaktas vid tolkningen av termen ”fullmakt att 

sluta avtal i företagets namn” och inte, som avtalstexten indikerar, det formella 

förhållandet mellan två parter. Om inte annat är slutsatsen att stycket ifråga, både 

inrymmer avtal som sluts bokstavligen i principalens namn och avtal som i själva verket 

blir bindande för principalen, enligt min bestämda mening berättigade. I kommentaren 

ges m.a.o. uttryck för att grundtanken om ”substance over form” i detta avseende kan 

praktiseras. Detta är en tolkning som, även om avtalstexten språkligen indikerar något 

annat, även överensstämmer med tidigare uttalanden i doktrinen.93 

                                                 
89 Se Pijl, s. 7.  
90 Se avsnitt 4.3 och 4.4.   
91 Jfr Brauner, s. 27. 
92 Berthou, s. 636.  
93 Se bl.a. Jacobsson, s. 501 och Skaar, s. 487. Denna slutsats ska emellertid inte förväxlas med den slutsats 

gällande tolkning av termen ”fullmakt att sluta avtal i företagets namn” som görs nedan i avsnitt 4.4, 

eftersom analysen i det avsnittet görs i ljuset av begreppet ”bindande”.     
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För att grunda ett fast driftställe för den utländska principalen räcker det som ovan angetts 

inte att agenten har fullmakt att sluta avtal i den utländska principalens namn. Agent måste 

också regelmässigt använda fullmakten. Kravet på regelmässighet återspeglar betydelsen 

av att den utländska principalens närvaro måste vara mer än enbart tillfällig för att 

principalen ska anses upprätthålla ett fast driftställe i den andra staten.94 Mot bakgrund 

härom är det fullkomligt begripligt att agenten regelmässigt ska utöva fullmakten inom 

jurisdiktionen för källstaten och inget annat.  

Förekomsten av regelbundenhet, dvs. principalens närvaro via agenten, är enligt 

kommentaren till OECD:s modellavtal avhängig beskaffenheten av både kontraktens och 

principalens affärsverksamhet. Innebörden av uttalandet ifråga är svårt att fastställa med 

precision, särskilt eftersom kommentaren i detta avseende lämnar mer att önska, låt vara 

att det däri klargörs att ett frekvenstest ska utföras.95 I doktrin utvecklas emellertid testets 

innebörd och vad som krävs för att regelmässigheten ska anses uppfylld. Däri uttrycks 

nämligen att både själva tidsperioden och frekvensen av antalet slutna kontrakt ska 

beaktas vid regelmässighetstestet. Det krävs helt enkelt en kombination av att agenten 

sluter avtal vid tillräckligt många upprepade tillfällen under en tillräckligt lång tidsperiod. 

Vad som är tillfyllest i den mening som krävs står inte helt klart. Tydligt är emellertid att 

vad som är normativt inom branschen för den aktuella affärsverksamheten är styrande.96 

En fingervisning ges dessutom åtminstone i form av uttalandet att enbart ingående av ett 

par kontrakt under en period om två år respektive ingåendet av flertalet kontrakt under en 

tidsperiod om ett antal månader troligen innebär att regelmässigt utövande inte 

föreligger.97  

Slutligen kan det vara värt att betona att regelmässighetstestet har ytterligare ett 

betydande element. För att agenten ska konstituera ett fast driftställe för principalen krävs 

nämligen att den senare dessutom anses involverad i den aktuella affärsverksamheten. 

Regelmässighet ska m.a.o. korrelera med kravet på att agenten har fullmakt att sluta avtal 

i principalens namn. Sammanfattningsvis krävs således av agenten delvis en upprepad 

prestation hänförlig till ingåendet av kontrakt vilken ska ske över viss tid, delvis en 

förekomst av en befogenhet att företräda huvudmannen vid avtalsförhandlingar som 

faktiskt också utövas. 

                                                 
94 OECD-kommentaren, artikel 5, paragraf 5 nr 33.1.  
95 OECD-kommentaren, artikel 5, paragraf 5 nr 33.1. 
96 Berthou, s. 637. 
97 Skaar, s. 527. 
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Som ovan redogjorts för krävs att den fullmakten ifråga ska gälla rätt att ingå avtal 

avseende den utländska principalens ”utåtriktade affärsverksamhet”, vilket kan beskrivas 

utifrån ett exkluderande perspektiv. Det innebär nämligen indirekt att verksamhet som är 

av förberedande eller biträdande art enligt artikel 5.4 inte kan konstituera ett fast 

driftställe.98 Likaledes är en fullmakt som för agenten enbart ger behörighet att ingå avtal 

som rör den interna verksamheten också i princip otillräcklig för att grunda ett fast 

driftställe, helt enkelt eftersom avtalet inte är riktat mot företagets klientel, dvs. en tredje, 

utomstående part.99 En tolkning som, även om kommentaren antyder detta, inte är absolut. 

En fullmakt att ingå avtal som avser ett företagsinternt förhållande kan nämligen, under 

förutsättning att det är förenligt med inhemsk lag, vara i överenstämmelse med 

modellavtalet.100  

      

3.3.3. Oberoende agent 

 

Ett företag kan istället för att likt ovan bedriva affärsverksamhet genom en beroende agent 

i en annan avtalsstat, använda sig av en mäklare, kommissionär eller annan oberoende 

agent när denne gör affärer i denna andra stat. Under förutsättning att agenten agerar i sin 

sedvanliga affärsverksamhet konstituerar agenten enligt artikel 5.6 i OECD:s modellavtal 

inte ett fast driftställe för den utländska principalen, varför principalen därmed inte kan 

bli föremål för beskattning i den aktuella källstaten. 

Anledningen till varför mäklare och kommissionärer i OECD:s modellavtal inkluderas 

i artikel 5.6 är att dessa typer av agenter enligt inhemsk lag världen över exkluderats från 

huvudmannens verksamhet eftersom de ansetts ha en oberoende status,101 ett tillstånd som 

historiskt sett karakteriserats av både juridisk och ekonomisk självständighet.102 Detta 

förklarar varför det i kommentaren till artikel 5.6 stadgas att agenten, förutom att denne 

ska agera i sin vanliga affärsverksamhet, faller inom ramen för artikelns räckvidd såvida 

denne är oberoende i förhållande till sin huvudman, både i ett ekonomiskt och juridiskt 

hänseende.103 Värt att poängtera i detta avseende är att kraven inte är kumulativa, varför 

                                                 
98 Berthou, s. 637 f.  
99 OECD-kommentaren, artikel 5, paragraf 5 nr 33. 
100 Se Skaar, s. 498 ff. Inom common law kan nämligen begreppet fullmakt (på eng. authority) avse ett 

internt förhållande.    
101 Skaar, s 505. 
102 Pijl, s. 9.   
103 OECD-kommentaren, artikel 5, paragraf 5 nr 37.  
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en agent som exempelvis är juridiskt oberoende men samtidigt har status av ekonomiskt 

beroende, åtminstone i teorin, konstituerar ett fast driftställe för sin principal.104 

Hur den affärsmässiga risken är fördelad mellan principalen och agenten är relevant 

vid bedömningen av ekonomisk självständighet. Om denna risk bärs av agenten kan detta 

vara en indikation på att denne är ekonomisk oberoende i förhållande till sin huvudman. 

Tvärtom antyder risk som bärs av principalen motsatsen, dvs. en beroendeställning 

parterna emellan. Innebörden av begreppet ekonomisk risk förklaras inte mer ingående i 

kommentaren. Däremot kan tecken på att den ekonomiska risken bärs av principalen 

enligt doktrin vara att agenten utför sitt uppdrag på löpande räkning eller mot en 

garanterad ersättning.105  

Likaledes anses agenten inte vara oberoende om agentens affärsaktiviteter är föremål 

för detaljerande instruktioner eller omfattande kontroll av principalen.106 I kommentaren 

förklaras inte uttryckligen varför instruktionerna ska vara detaljerade och kontrollen 

omfattande eller, för den delen, vilken specifik grad av kontroll som krävs för att agenten 

ska anses osjälvständig i förhållande till sin huvudman. Däremot ger uttalanden i doktrin 

mer klarhet. Däri fastställs nämligen att kontroll utan vissa särskilt uppställda krav e 

contrario inte är tillräcklig eftersom alla agenter är föremål för kontroll i viss 

utsträckning. Om inte tröskeln för kravet höjdes skulle därmed majoriteten av alla 

agenter, åtminstone i teorin, falla inom ramen för modellavtalets artikel 5.6. Eftersom 

detta inte är tanken är det därför i detta avseende enbart ett ”avgörande inflytande” i 

agentens affärsaktiviteter som gör agenten beroende i den omfattning som konstituerar 

ett fast driftställe för den utländska principalen. Ett scenario som kan vara för handen när 

den utländska huvudmannen till exempel använder agentens faciliteter för eget bruk eller 

har rätt att ta agentens redovisning eller kontanter i anspråk.107  

Utfallet kan emellertid bli det motsatta, trots att agenten har en omfattande 

rapporteringsskyldighet av sina affärsaktiviteter till principalen. Anledningen härtill är att 

beroendetestet ska avgöras mot bakgrund av vilken grad av frihet som agenten har vid 

genomförandet av den verksamhet som sker på uppdrag av den utländska principalen. Det 

är således inte i sig avgörande i vilken omfattning verksamheten utförs, varför omfattande 

rapporteringsskyldighet motiverad av affärsmässiga skäl talar emot att agenten anses 

                                                 
104 Skaar, s. 506.  
105 Berthou, s. 635.  
106 OECD-kommentaren, artikel 5, paragraf 5 nr 38. 
107 Skaar. s. 512. 
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beroende gentemot sin principal.108 Stor grad av frihet tillika en indikation på 

självständighet kan även avspegla sig i att principalen anförtror sig till agentens speciella 

färdigheter och kunskaper.109        

Vad avser den juridiska självständigheten uttalas att den kontroll i form av aktieägare 

som ett moderbolag utövar över sitt dotterbolag i detta avseende är irrelevant. Även om 

denna aspekt av relationen mellan moder- och dotterbolag är obetydlig, vilket också 

artikel 5.7 stadgar, kan ett dotterbolag under vissa omständigheter konstituera ett fast 

driftställe för principalen enligt agentregeln.110 Vidare är antalet huvudmän som agenten 

representerar ett relevant kriterium för utfallet av beroendetestet. Om agenten enbart eller 

nästan uteslutande företräder ett företag under den period som verksamheten pågår eller 

under en lång tidsperiod är oberoende status mindre troligt. Detta är emellertid i sig inte 

avgörande utan alla fakta eller omständigheter måste tas i beaktande vid bedömningen.111 

Agenten måste, förutom ovan uppställda krav, även agera inom ramen för sin 

sedvanliga verksamhet, för att anses oberoende enligt modellavtalets artikel 5.6. 

Innebörden av begreppet ”sedvanlig verksamhet” preciseras inte närmare i avtalstexten. 

Därför bör vägledning i vanlig ordning inhämtas från kommentaren till OECD:s 

modellavtal. I detta avseende vållar emellertid kommentarens oprecisa språk vissa 

svårigheter. Utifrån dess språkliga utformning är det nämligen berättigat att tro att 

bedömningen huruvida en agent agerar inom ramen för sin sedvanliga verksamhet ska 

göras mot bakgrund av de affärsaktiviteter som vanligtvis företas av den enskilda agenten 

in casu.112 Detta är något som inte bara understryks i tidigare uttalanden i doktrinen113 

utan också överensstämmer med en tolkning av avtalstextens ordalydelse och därför 

enligt min mening är motiverad.114  

Hur som helst verkar den rättmätiga tolkningen av kommentaruttalandet vara att de 

aktiviteter som företas av mäklare, kommissionärer eller andra oberoende agenter inom 

den bransch som den aktuella agenten verkar, i princip ska vara avgörande.115 I vissa fall 

kan det dock bli problem att utgå ifrån branschmässig sedvana. Detta kan exempelvis vara 

                                                 
108 OECD-kommentaren, artikel 5, paragraf 5 nr 38.4 och 38.5 och Berthou, s. 635.  
109 OECD-kommentaren, artikel 5, paragraf 5 nr 38.3.  
110 OECD-kommentaren, artikel 5, paragraf 5 nr 38.1.  
111 OECD-kommentaren, artikel 5, paragraf 5 nr 38.6.  
112 Se OECD-kommentaren, artikel 5, paragraf 5 nr 38.8, första meningen (på orginalspråk) ”in deciding 

whether or not particular activities fall within or outside the ordinary course of business of an agent, one 

would examine the business activities customarily carried out within the agent’s trade as a broker, 

commission agent or other independent agent”. 
113 Skaar, s. 516. 
114 Se artikel 5.6 och uttalandet ”the ordinary course of their business”.  
115 Berthou, s. 635.  
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fallet dels när nya typer av affärsverksamheter skapas, dels när att den aktuella marknaden 

som agenten verkar på är för liten för att en sedvana ska ha utvecklats. För att inte sådana 

omständigheter ska vara styrande och leda till orättvisa fall där agenten konstituerar ett 

fast driftställe för den utländska principalen är det istället, som ovan belysts, principalens 

inblandning i agentens affärsverksamhet som utgör den primära utgångspunkten för 

bedömningen.116 

Även karaktären av huvudmannens verksamhet är relevant vid prövningen om agenten 

agerar inom ramen för sin sedvanliga verksamhet. Om agenten utför aktiviteter som 

ekonomiskt sett snarare tillhör kärnan av huvudmannens verksamhet än agentens egna, 

kan agenten nämligen inte anses agera inom ramen för sin sedvanliga verksamhet. Detta 

innebär att agenten troligen anses beroende och därmed konstituerar ett fast driftställe för 

principalen.117 Enligt kommentaren förverkligas detta scenario när en kommissionär 

säljer varor i sitt eget namn och samtidigt har fullmakt att sluta avtal och regelbundet 

använder denna fullmakt för att sluta avtal för den utländska huvudmannens räkning.118 

Agenten kan således utföra sin sedvanliga verksamhet i oberoende mening så länge 

aktiviteterna inte företas parallellt med huvudmannens kärnverksamhet.119  

 

3.3.4. Förhållandet mellan artikel 5.5 och artikel 5.6  

 

Artikel 5.5 och artikel 5.6 i OECD:s modellavtal består av prövningen av om en agent är 

beroende respektive oberoende i förhållande till sin huvudman. Beroende på utfallet av 

om agenten anses beroende eller oberoende resulterar detta i sin tur i att agenten antingen 

konstituerar ett fast driftställe för sin principal, eller tvärtom att agenten inte gör det. En 

berättigad fråga är, med antagandet att det existerar ett samband mellan artikel 5.5 och 

artikel 5.6, vilken form förhållandet mellan de två bestämmelserna har samt om formen i 

sin tur påverkar utgången av om agenten konstituerar ett fast driftställe för sin principal 

eller inte.  

Vid en anblick över antalet olikartade uppfattningar som, inom ramen för frågan ovan, 

tidigare har behandlats i doktrin ter sig svaret långt ifrån självklart.120 Anledningen härtill 

                                                 
116 Skaar, s. 519.  
117 Skaar, s. 515.  
118 OECD-kommentaren, artikel 5, paragraf 5 nr 38.7.  
119 Jfr Brauner, s. 29.  
120 Se bl.a. Jones & Ward, s. 154-181 och Roberts, The Agency Element of Permanent Establishment: The 

OECD Commentaries from the Civil Law View (part I), Intertax, 1993, s. 396-420.   
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är att det interna förhållandet inrymmer en rad svårigheter som enkelt sammanfattat härrör 

från antagandet att agentregeln är komplex, särskilt i ett språkligt avseende. Språkligt i 

den meningen att agentregeln består av begrepp som har sitt ursprung både i civil- och 

common law och som därför juridiskt sett har olika innebörd, vilket i sin tur skapar 

svårigheter med att pussla ihop den interna sammansättningen av agentregeln, dvs. artikel 

5.5 med artikel 5.6. Åtminstone har detta varit en av de auktoritära teorier som 

presenterats i internationell doktrin, vilken, förutom antagandet att artikel 5.6 utgör en 

undantagsregel till artikel 5.5, särskilt inbegripit problematiken mellan dels den ur fransk 

rätt tillika civil law kommande termen ”fullmakt att sluta avtal i företagets namn” i artikel 

5.5., dels den i artikel 5.6 förekommande hänvisningen till ”mäklare” respektive 

”kommissionär”.121  

Jones och Ward, vilka ligger bakom teorin ifråga, menar att termen ”fullmakt att sluta 

avtal i företagets namn” ter sig problematisk och skapar förvirring bland jurister inom 

common law eftersom utgångspunkten däri är att ett agentförhållande består av endast ett 

kontrakt, dvs. kontraktet mellan principalen och tredje part.122 Därmed blir i princip alla 

kontrakt som ingås av agenten bindande för huvudmannen, varför ett scenario där 

konsekvensen av ett agentförhållande blir det motsatta framstår som irrationellt.123 Detta 

är emellertid inte fallet inom civil law, där en distinktion görs mellan direkt- och indirekt 

representation. Det tidigare innebär att agenten kontrakterar i principalens namn och 

därför enbart binder principalen och inte agenten, det senare att agenten agerar i eget 

namn med konsekvensen att avtalet enbart blir bindande för agenten själv och inte för 

principalen.124 

Eftersom Jones och Ward anser att artikel 5.5 enbart innefattar direkt representation 

framstår termen, sett utifrån civil law, logiskt placerad och därför helt klart motiverad. 

Detta gäller däremot inte hänvisningen till mäklare och ”kommissionär” i artikel 5.6, 

vilken tvärtom anses onödig utifrån det senast nämnda rättssystemet. Anledningen härtill 

är att dessa typer av agenter, i civilrättslig mening förstås, anses representera sin 

huvudman indirekt. Eftersom indirekt representation enligt denna tolkning inte bara faller 

utanför tillämpningsområdet för artikel 5.5 utan även för artikel 5.6, konstituerar 

                                                 
121 Se Jones & Ward, s. 155 f.   
122 Se mer härom i kapitel 4.2.  
123 Jones & Ward, s. 158.   
124 Jones & Ward, s. 156 f.   



31 

 

agenterna ifråga därmed inte ett fast driftställe för den utländska principalen, oberoende 

om de enligt artikel 5.6 agerar inom ramen för sin sedvanliga verksamhet.125 

En andra uppmärksammad tolkning av agentregeln som gjorts av Roberts och som i 

huvudsak avviker från den som redogjorts för ovan (den är lika i det avseendet att 

agentregeln anses härröra från civil law) innebär att artikel 5.5 och artikel 5.6, istället för 

antagandet att artikel 5.6 utgör en undantagsregel till artikel 5.5, ska anses separerade och 

oberoende i förhållande till varandra.126 En tolkning som också är avvikande i det 

avseendet att en beroende agent i egenskap av en anställd person, under förutsättning att 

denne är föremål för detaljerad eller omfattande kontroll från principalen, kan konstituera 

ett fast driftställe trots att agenten inte regelmässigt ingår avtal som binder huvudmannen. 

Dessutom är denna tolkning skiljaktig såtillvida att indirekt representation, i motsas till 

tolkningen ovan, anses falla inom agentregels tillämpningsområde. Det senare innebär 

närmare bestämt att en agent som sluter avtal i sitt eget namn, dvs. representerar 

principalen indirekt, och inte samtidigt agerar inom ramen för sin sedvanliga verksamhet 

och därmed faller inom artikel 5.6. e contrario konstituerar ett fast driftställe för den 

utländska huvudmannen enligt artikel 5.5.127    

Kanske tvivlar Roberts på att hans gjorda tolkning av agentregeln är rättmätig eftersom 

han reserverar sig för tolkningen inte är fullständigt korrekt.128 Hur som helst har både 

Roberts’ respektive Jones och Wards’ tolkning kritiserats av Pijl som, i jämförelse med 

vad som behandlats ovan, till stor del tolkar agentregeln annorlunda. Vad gäller kritiken 

gentemot Roberts menar Pijl närmare bestämt att Roberts’ tolkning av agentregeln är 

felaktig eftersom den inte i något avseende överensstämmer med vad som endera 

historiskt sett har yttrats i anslutning till och i kommentaren till OECD:s modellavtal, 

eller enligt vad som följer av kommentarens nuvarande lydelse. Varken avtalstexten, 

förberedande akter, kommentaruttalanden eller andra tillhörande OECD-dokument ger 

därmed stöd åt att artikel 5.5 och artikel 5.6 ska ses oberoende i förhållande till varandra, 

eller att en beroende agent såsom en anställd kan utgöra ett fast driftställe för principalen, 

trots att agenten representerar principalen indirekt och därmed inte de facto sluter avtal 

                                                 
125 Jones & Ward, s. 156.  
126 Roberts, s. 396-420.  
127 Roberts, s. 398 f.  
128 Roberts, The Agency Element of Permanent Establishment: The OECD Commentaries from the Civil 

Law View (part II), Intertax, s. 503.  
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som är bindande för principalen. Konsekvensen härom är att denna tolkning av 

agentregeln därför, åtminstone i teorin, enligt Pijl inte anses vara den rättmätiga.129 

Vad avser Jones och Wards’ tolkning av agentregeln anser Pijl, mot bakgrund av att 

det inte finns några OECD-dokument som berättigar att artikel 5.6 ska anses utgöra en 

undantagsregel till artikel 5.5, att antagandet härom är felaktigt. Argumenten mot att de 

två tolkningarna ovan inte överensstämmer med hur agentregeln borde tolkas kan således 

sägas ha samma grund. Det är därför på intet sätt anmärkningsvärt att Pijl även utgår ifrån 

denna grund när han presenterar sin teori om hur agentregeln istället ska tolkas. En 

tolkning som innefattar utgångspunkten att artikel 5.5 och artikel 5.6 utgör delarna av den 

”integrationsmodell” som karaktäriserar agentregeln, vilket innebär att prövningen om 

agenten konstituerar ett fast driftställe för den utländska principalen eller inte, ska inledas 

med att utesluta alla oberoende agenter som faller inom tillämpningsområdet för artikel 

5.6. Först om agenten inte anses oberoende enligt artikel 5.6 ska det därefter prövas om 

agenten är beroende enligt artikel 5.5. En teori som således, tvärtemot de två som 

redogjorts för ovan, anses ha stöd i tidigare och den nuvarande lydelsen av kommentaren 

till OECD:s modellavtal.130 Det ska emellertid tilläggas att det finns andra, inklusive till 

övervägande del Pijl, som ansluter sig till att Jones och Wards’ tolkning av agentregeln 

är korrekt.131     

En berättigad fråga är om de tre varierande tolkningarna ifråga, förutom inom 

doktrinen, även i rättstillämpningen skiljer sig åt, dvs. om bedömningen av ett fast 

driftställe föreligger för den utländska principalen eller inte blir olika beroende på vilken 

utgångspunkt som intas. Med hänsyn till frågans beskaffenhet är den alltför vidsträckt för 

att inrymmas i denna uppsats. Dessutom faller den i princip utanför uppsatsens syfte. Om 

frågan emellertid ses i ljuset av kommissionärsupplägg har den helt klart ett samband med 

frågan om varför upplägget ifråga enligt praxis inte för närvarande konstituerar ett fast 

driftställe för den utländska principalen i den stat där kommissionären är placerad. Därför 

är den av intresse för denna framställning och kommer att besvaras mot bakgrund av vad 

som redogörs för i nästkommande kapitel. Utfallet av vilken tolkning av agentregeln i 

OECD:s modellavtal som i teoretisk mening är rättmätig enligt min mening, kan måhända 

avgöras oberoende av utfallet i praxis. Eftersom resultatet i rättstillämpningen emellertid 

                                                 
129 Pijl, s. 9.  
130 Jfr Pijl, s. 3 f.   
131 Se Pijl, s.7., och Brauner, s. 27, not 162.   
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är avhängigt utfallet i doktrinen och det således finns ett samband däremellan, tar jag 

ställning till det tidigare i samma avsnitt som det senare, nämligen i avsnitt 4.4.   
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4. Kommissionärsupplägg 

 

4.1. Inledning 

 

Enligt artikel 5.6 i OECD:s modellavtal anses en agent, i egenskap av kommissionär och 

under förutsättning att agenten agerar inom ramen för sin sedvanliga verksamhet, till 

skillnad från artikel 5.5, inte konstituera ett fast driftställe för den utländska principalen. 

Vad som avses med ett agentförhållande varierar emellertid beroende vilken 

utgångspunkt som intas. Som ovan överskådligt redogjorts för har innebörden av ett 

agentförhållande en olikartad mening inom civil law i jämförelse med common law, en 

distinktion som bidragit till föreställningen om att agentregeln är komplex. 

Svåröverskådligheten har inte bara lett till differentierade och tilltrasslade juridiska 

tolkningar i doktrinen utan också skapat tolkningssvårigheter i rättstillämpningen, vilket 

blir särskilt tydligt sett till de skatterättsliga avgöranden som internationellt sett har 

prejudicerande verkan.132   

I detta kapitel syftar jag att inledningsvis utreda åtskillnaden mellan ett 

agentförhållande i civil law kontra common law, och särskilt i ljuset av begreppet 

kommissionär, för att därefter kunna fastställa innebörden av kommissionärsupplägg. 

Slutligen avser jag att, mot bakgrund av både en analys av prejudicerande rättsfall 

avseende kommissionärsupplägg och tolkningarna som behandlats i kapitel 3.3.4., dels 

ge svar på frågan varför kommissionärsupplägg enligt OECD:s modellavtal för 

närvarande inte konstituerar ett fast driftställe för principalen, dels presentera vilken 

tolkning som enligt min uppfattning är den rättmätiga tolkningen av agentregeln i 

OECD:s modellavtal och särskilt hur stycket ”fullmakt att sluta avtal i principalens namn” 

ska tolkas.                      

 

4.2. Distinktionen mellan civil- och common law. 

 

Ett agentförhållande är i grunden detsamma, oberoende vilken rättsordning som utgör 

utgångspunkt för bedömningen. Det kännetecknas av ett juridiskt förhållande som 

inkluderar en agent som efter bemyndigande från sin principal, agerar för principalens 

                                                 
132 Se bl.a. det s.k. Zimmer-målet, nedan i avsnitt 4.3.1. 
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räkning och som dessutom har befogenhet att göra vad som egentligen lagligen tillfaller 

principalen. Agerandet ska ske i förhållande till tredje man och innebär att agenten, 

exempelvis genom ingående av ett kontrakt, gör affärer utan att direkt inkludera 

huvudmannen. Att principalen enbart indirekt är involverad i transaktionen gentemot 

tredje part är anledningen till att fullmakt given av principalen krävs för att avtalet ska ha 

bindande verkan.133  

Det finns som ovan konstaterats emellertid en del skillnader gällande vad ett 

agentförhållande inkluderar. Inom common law föreligger exempelvis avtalsfrihet, dvs. 

parterna är fria att inkludera vilka villkor som helst så länge de är lagenliga. Vidare 

återfinns enbart ett kontraktsförhållande, dvs. kontraktet mellan principalen och tredje 

part. En konsekvens härom är, trots att avtalet sluts mellan agenten och tredje part, att 

principalen, så länge inte avtalet ger uttryck för annat, alltid är den som i själva verket 

blir bunden av kontraktet och således utgör en av de två kontrahenterna tillsammans med 

tredje part. Det juridiska resultatet är inte heller avhängigt det faktum att agenten ingår 

avtal ”i principalens namn”, utan principalen blir bunden gentemot tredje part även om 

så inte är fallet. För att konstituera bundenhet för principen gentemot tredje man är det 

istället generellt sett tillräckligt att agenten anses ”utöva en fullmakt”, vilket samtidigt 

förklarar varför uttrycket ”i principalens namn” inte existerar inom common law, varken 

enligt civil- eller skatterättslig lag och att uttrycket därför är betydelselöst. Principalen 

blir även bunden oberoende om denne är synlig för sin motkontrahent eller inte, dvs. 

oavsett om huvudmannens identitet har avslöjats för tredje part (att kontrahenten ifråga 

är medveten om att huvudmannen är dess verkliga motpart) av agenten eller inte.134 

Till skillnad från common law förekommer inom civil law, som tidigare återgetts,135 

en distinktion mellan direkt- och indirekt representation och att skillnaden däremellan 

består i huruvida agenten ingår avtal med tredje man i principalens namn eller i sitt eget 

samt att rättsverkningarna därom, särskilt ur principalens- men också ur agentens 

synvinkel, är beroende av vilket sakförhållande som är för handen. Antingen agerar 

agenten i principalens namn, vilket i princip medför att principalen blir bunden, eller så 

blir avtalet enbart bindande för agenten själv därför att agenten sluter avtal i eget namn. 

Direkt representation kan således likställas med ett agentförhållande enligt common law 

                                                 
133 Parada, Agents vs. Commissionaires: A Comparasion In Light of the OECD Model Convention, Tax 

Notes International, nr. 1 oktober, 2013, s. 60.  
134 Se Lüdicke, J.F, Jones, The Origins of Article 5(5) and 5(6) of the OECD Model, World Tax Journal,  

oktober, 2014, s. 204 ff.  
135 Se kapitel 3.3.4. ovan.  
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då rättsverkan av detta förhållande i princip är densamma, dvs. bindande (i juridisk 

mening) för principalen. I ett svenskt avseende kan en direkt representant jämställas med 

en handelsagent eftersom en handelsagent enligt lag (1991:351) om handelsagentur är en 

näringsidkare som, för huvudmannens räkning, självständigt och varaktigt verkar för 

försäljning eller köp av varor, bl.a. genom att sluta avtal i huvudmannens namn.136   

Ett exempel på när indirekt representation aktualiseras är när ett agentförhållande 

inrymmer en kommissionär.137 I förhållande till tredje man agerar en kommissionär i 

grunden alltid i sitt eget namn men för huvudmannens räkning och risk, i utbyte mot att 

agenten erhåller ersättning från huvudmannen. Agenten är således, åtminstone i 

ekonomisk mening, beroende av sin huvudman. Till skillnad från direkt representation 

finns i common law ingen direkt motsvarighet till en civilrättslig kommissionär.138 Ett 

kommissionärsupplägg inbegriper två kontraktsförhållanden mellan de tre uppräknade 

parterna. Det första förekommer mellan principalen och agenten och utgör själva 

kommissionärsuppgörelsen, det andra mellan agenten och tredje part. Eftersom agenten 

kontrakterar i sitt eget namn är det agenten och kunden som blir personligt ansvariga 

gentemot varandra. Även om principalen de facto är den part som skickar varor till 

kunden finns således inte någon direkt juridisk förbindelse mellan principalen och tredje 

man, dvs. enbart ett kontraktsförhållande, vilket är fallet enligt common law.  

En konsekvens härom är att tredje part, om inte agenten uttryckligen lämnar 

information därom, i princip aldrig är medveten om att agenten agerar på uppdrag av 

någon annan eller att agenten för den delen inte tar affärsrisken. En annan påföljd är att 

rättsligt anspråk enbart kan riktas mot eller vidtas av kommissionären. Om principalen 

således inte levererar vad denne utlovat enligt kontraktet riktas anspråk av kunden mot 

kommissionären och för det fall kunden inte betalar enligt den tidpunkt som kontraktet 

stipulerar är det kommissionären inte principalen som exempelvis kan kräva denne på 

ersättning.139 

Sammanfattningsvis utgör således ett kommissionärsupplägg traditionellt av två 

separata kontraktsförhållanden, dvs. det ena mellan principalen och agenten, det andra 

mellan agenten och kunden.  Den betydande skillnaden mellan rättssystemen ifråga är 

den uppdelning av direkt- och indirekt representation som enbart förekommer i civil law 

                                                 
136 Jfr ”commercial agent” Jones & Ward, s. 157.    
137 På engelska och franska används benämningen Commissionnaire.   
138 Parada, s. 62.  
139 Parada, s. 62 f.  
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samt de konsekvenser som direkt följer av indirekt representation tillika 

kommissionärsupplägg, nämligen att agenten juridiskt sett inte binder principalen 

eftersom agenten sluter avtal i eget namn. Detta är i ett internationellt skatterättsligt 

avseende och särskilt i ljuset av agentregeln i OECD:s modellavtal av betydelse för svaret 

på frågan varför kommissionärsupplägg enligt vägledande praxis inte anses konstituera 

ett fast driftställe för den utländska principalen i den stat där kommissionären är placerad, 

vilket behandlas i nästkommande avsnitt.           

 

4.3. Kommissionärsupplägg i rättstillämpningen 

 

De tre rättsfall som analyseras nedan berör alla tolkningen av artikel 5.5 i OECD:s 

modellavtal och i vilken utsträckning artikeln är tillämplig på kommissionärsupplägg. 

Alla tre fallen avser multinationella företag och inkluderar ett koncerninternt förhållande 

mellan kommissionären och principalen. Den kritiska frågan i målen är om 

kommissionären konstituerar ett fast driftställe för principalen enligt agentregeln eller 

inte, vilket inbegriper hur stycket ”fullmakt att sluta avtal i principalens namn” ska tolkas. 

För tydlighetens skull följer målen i kronologisk ordning.   

 

4.3.1. Zimmer (2010) 

 

I det s.k. Zimmer-målet140, vilket avsåg kommissionärsupplägg mellan två närstående 

parter, sålde ett brittiskt företag, Zimmer Ltd (det brittiska bolaget), genom det 

koncerninterna företaget Zimmer SAS (det franska bolaget), sina produkter i Frankrike. 

Innan ett kommissionärsavtal ingicks mellan företagen, dvs. innan Zimmer SAS började 

sälja varor i eget namn men på uppdrag av Zimmer Ltd, gjordes en rekonstruktion av det 

franska bolaget som sålde sitt inkråm till det brittiska bolaget, troligen för att minska 

risken och följaktligen även ersättningen från Zimmer Ltd.141 Hur som helst ansåg den 

franska skattemyndigheten, som var motpart i avgörandet, att det franska bolaget 

konstituerade ett fast driftställe för sin utländska principal, varför det brittiska bolaget 

skulle inkomstbeskattas i Frankrike för vinster som, utöver kommissionärens ersättning, 

                                                 
140 Conseil d’Etat, Mars 31, 2010, Decision No. 304715.   
141 Gouthière, Zimmer:”Commissionaire” Agent Is Not a Permanent Establishment, European Taxation, 

2010, s. 350 f. 
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var hänförliga till driftstället. Detta bestreds emellertid av Zimmer Ltd, varför tvist 

uppstod. En tvist som sedermera slutligen kom att avgöras i Högsta administrativa 

domstolen i Frankrike, Conseil d’Etat.  

Underinstansen därtill, Cour d’appel, ansåg att Zimmer SAS konstituerade ett fast 

driftställe för sin principal. bl.a. på grundval av att bolaget uteslutande agerade till förmån 

för Zimmer Ltd. Dessutom ansåg domstolen att det faktum att Zimmer SAS mottog 

detaljerade instruktioner och var under strikt kontroll från sin principal och därmed 

agerade utanför ramen för sin sedvanliga verksamhet var av betydelse.142 Trots detta gick 

överinstansen, Conseil d’Etat, på sin egen linje. Domstolen fastslog närmare bestämt att 

Zimmer SAS, enligt det dåvarande dubbelbeskattningsavtalet mellan Storbritannien och 

Frankrike (1968)143 som baserats på en tidigare version av OECD:s modellavtal (1963), 

inte utgjorde ett fast driftställe för sin utländska principal.144 Domen baserades på det 

faktum att det franska bolaget hade agerat på ett sådant sätt som en kommissionär 

traditionsenligt gör enligt den franska legala definitionen, dvs. enbart sluter avtal i sitt 

eget och inte i principalens namn. Eftersom inga undantags härom gjorts var kontrakten, 

som de facto ingåtts av Zimmer SAS, därmed juridisk sett inte bindande för den utländska 

principalen, varför kommissionären ifråga inte kunde betraktas som en beroende agent i 

förhållande till sin principal.145  

Sammanfattningsvis kan konstateras att Conseil d’Etat, således likställde innebörden 

av ”fullmakt att sluta avtal i principalens namn” med ”fullmakt att binda principalen” och, 

i motsats Cour d’appel, bortsåg från att beakta övriga faktiska omständigheter som 

åberopats i målet och som indikerade att Zimmer Ltd inte var oberoende i förhållande till 

sin huvudman. Således intog domstolen ett strikt juridiskt förhållningssätt vilket 

resulterade i att den franska kommissionären, Zimmer SAS, inte konstituerade ett fast 

driftställe för sin brittiska principal, Zimmer Ltd.146 Det står också klart att domstolen 

indirekt bortsåg från vad som uttalas i kommentaren till modellavtalet avseende hur 

”fullmakt att sluta avtal i företagets namn” ska tolkas. Som behandlats ovan är nämligen 

tillämpningen av frasen ifråga, enligt OECD:s mening, inte enbart begränsad till det fall 

då en agent bokstavligen sluter avtal i principalens namn, utan även inrymmer kontrakt 

                                                 
142 Cour administrative d’appel, February 2, 2007, Decision No. 05-2361.   
143 Convention Between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and France for the 

Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and 

on Captial, 1968.   
144 Conseil d’Etat, Decision No. 304715.   
145 Gouthière, s. 353 f.  
146 Parada, s. 65.  
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som blir bindande för principalen även om kontrakten inte bokstavligen sluts i 

principalens namn, dvs. principen om substance over form.147 Emellertid gav ”rapporteur 

public”, vilken i sina yttranden är obunden domstolen, sin syn på punkt 32.1 i 

kommentaren till modellavtalet. Domaren ifråga föredrog närmare bestämt, förutom att 

punkt 32.1 utfärdats efter det aktuella modellavtalet ingåtts och därmed inte kunde 

beaktats av domstolen, att kommentaren kommit till för att täcka en situation inom 

common law där agenten binder den utländska principalen även om tredje man inte har 

kännedom om principalens existens.148 Mot bakgrund av agentregeln komplexitet i 

allmänhet och att det i synnerhet råder viss förvirring kring innebörden av begreppet 

”bindande” och av kommentaruttalandet ifråga, är en berättigad fråga om tolkningen av 

kommentaruttalandet som vidtogs av den obundne domaren verkligen är riktigt? Frågan 

besvaras i avsnitt 4.4 nedan.                    

 

4.3.2. Dell (2011) 

 

I likhet med det s.k. Zimmer-målet avsåg målet Dell149 kommissionärsupplägg mellan två 

närstående bolag. I detta fall hade den civilrättsliga kommissionären, Dell AS, hemvist i 

Norge (det norska bolaget) och principalen, Dell Products Ltd med hemvist på Irland (det 

irländska bolaget). Dell AS slöt, i enlighet med norsk lag, avtal i eget namn men sålde 

och marknadsförde produkter för det koncerninterna bolaget Dell Products’ risk och 

räkning. Eftersom det är allmänt känt att bolagsskattesatsen på Irland är bland den lägsta 

på kontinenten är det tydligt att bolagets avsikt var att åstadkomma profit shifting och att 

upplägget ifråga därför kom väl till pass. Hur som helst var den avgörande rättsfrågan 

som den norska högsta domstolen, Høyesterett, hade att ta ställning till i målet huruvida 

Dell AS enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Irland och Norge150, vilket likt ovan var 

i överensstämmelse med artikel 5.5 i OECD:s modellavtal, juridiskt sett kunde binda sin 

principal trots att avtalen inte uttryckligen ingåtts i principalens namn. Att så var fallet 

och att Dell SAS därmed konstituerade ett fast driftställe för det irländska bolaget i Norge 

var åtminstone motpartens, dvs. den norska skattemyndighetens, inställning till saken. 

                                                 
147 Se OECD-kommentaren, artikel 5, paragraf 5 nr 32.1. och avsnitt 3.3.2 ovan.  
148 Gouthière, s. 354 f.   
149 Høyesterett, December 2, 2011, Decision No. HR-2011-2245-A. 
150 Convention between Ireland and the Kingdom of Norway for the Avoidance of Double Taxation and the 

Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital, 2000. 
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Faktum är att den norska skattemyndighetens yrkande först vann bifall i ankerätten, 

vilken, mot bakgrund av vad som yttras i kommentaren till artikel 5.5 under punkt 32.1, 

fastslog att formuleringen ”i principalens namn” i det nämnda dubbelbeskattningsavtalet 

inte kan tolkas ordagrant, utan tvärtom, ska tolkas materiellt och att Dell AS därför 

utgjorde ett fast driftställe för sin utländska principal.151 Emellertid kom Högsta 

domstolen senare att istället döma till förmån för Dell AS. Närmare bestämt konstaterade 

domstolen att det aktuella dubbelskattningsavtalet mellan Irland och Norge baserats på 

OECD:s modellavtal och att det därmed krävdes att principalen var juridiskt bunden av 

de ingångna kontraktet för att skapa ett fast driftställe. Eftersom ett kontrakt som ingåtts 

av en kommissionär enligt norsk lag inte binder principalen ansågs Dell AS därför inte 

konstituera ett fast driftställe för det irländska bolaget.  

Till skillnad från i fallet Zimmer vidtog Högsta domstolen en tolkning av innebörden 

av uttrycket ”i principalens namn” enligt punkt 32.1 i kommentaren till artikel 5 i 

modellavtalet. Domstolen menade att kommentaren i det här avseendet syftar till klargöra 

vissa problem hänförliga till liknande upplägg inom common law och därmed inte var 

tillämplig på kommissionärsupplägg enligt norsk civilrättslig lagstiftning.152 Detta 

förklarar varför domstolen sedermera avfärdade den norska skattemyndighetens 

argument att det är att tillräckligt att principalen ekonomiskt- eller materiellt sett blir 

bunden av kontrakten i förhållande till kunden som kommissionären sålt till. Dessutom 

hade utgången av Zimmer-målet betydelse för domslutet eftersom domstolen i domskälen 

refererade till att kommissionärsupplägg jämlikt målet ifråga inte konstituerat ett fast 

driftställe för den utländska principalen enligt artikel 5.5 samt att det, mot bakgrund av 

detta, var betydelsefullt att upprätthålla en enhetlig tolkning av dubbelbeskattningsavtal 

länder emellan. Lägg därtill att domstolen tydligt tog ställning för att utgångspunkten för 

tolkning av dubbelbeskattningsavtal ska vara det aktuella avtalets ordalydelse, dvs. att en 

objektiv tolkningsmetod i första hand ska tillämpas. Eftersom domstolen ansåg att 

innebörden av ordalydelsen i artikel 5.5, särskilt vad gäller stycket ”fullmakt att sluta 

avtal i principalens namn”, var klar, fanns därför ingen anledning att avvika från denna 

metod och istället beakta yrkanden att kommentaren ger stöd för principen om substance 

över form och därmed praktisera en teleologisk tolkning i strid med ordalydelsen. En 

                                                 
151 Borgarting Court of Appeal, March 2, 2011, Decision No. 10-032855ASD-BORG/03.  
152 Leegaard, Supreme Court Holds That Commissionaire Structure Does Not Amount to a Permanent 

Establishment – Dell Products v. Government of Norway, Supreme Court of Norway 2 December 2011, 

European Taxation, 2012, s. 317 ff.  
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ståndpunkt som ansågs motiverad eftersom den var helt i överensstämmelse med 

innebörden av artikel 31.1 i Wienkonventionen (1969).153      

Sammantaget är således utgången av Dell-målet i princip helt i linje med vad som 

fastslogs i fallet Zimmer, dvs. att stycket ” fullmakt att sluta avtal i principalens namn” i 

artikel 5.5 i OECD:s modellavtal ska tolkas så att kontrakt som ingås av agenten med 

tredje part legalt sett måste binda principalen för att konstituera ett fast driftställe för 

denne i källstaten. Eftersom en civilrättslig kommissionär enligt norsk lag inte ingår avtal 

i principalens namn utan enbart i sitt eget binder kommissionären därmed inte 

principalen, varför kommissionärsupplägg utifrån de omständigheter som prövats faller 

utanför agentregelns tillämpningsområde. Till skillnad från Högsta administrativa 

domstolen, men väl i likhet med den opartiske domarens juridiska bedömning av och i 

fallet Zimmer, tog den norska Högsta domstolen ställning till kommentaren till 

modellavtalet i det avseende som berör ”fullmakt att sluta avtal i principalens namn” och 

konstaterade att kommentaren syftar till att klargöra vissa inom common law uppkomna 

problem, varför ett materiellt angreppssätt av begreppet ”bindande” därmed inte kunde 

tillämpas på kommissionärsupplägg enligt norsk civilrättslig lagstiftning. Domstolen 

förde således ett liknande resonemang som föredraganden gjorde enligt ovan, vilket 

möjligen ger en fingervisning om hänvisningen till var uttalandet de facto härstammar 

ifrån är riktig.                

 

4.3.4. DSM/Roche (2012) 

 

Målet DSM/Roche154 avsåg tolkningen av dubbelbeskattningsavtalet mellan Spanien och 

Schweiz (1966), vilket baserats på en upplaga av OECD:s modellavtal från 1963.155 I 

målet gick bolaget Roche Vitaminas SA (det spanska bolaget) efter en koncernintern 

omstrukturering från att agera i egenskap av tillverkande och distribuerande entreprenör 

till DSM Nutritional Products Ltd (det schweiziska bolaget) till att istället, under två 

avskilda kontrakt, fungera som en s.k. kontraktstillverkare och en kommissionär för 

samma bolag. Roche Vitaminas SA agerade uteslutande för det schweiziska bolaget och 

ersättningen som det spanska bolaget erhöll för sina uppdrag utgick separat. Enligt 

                                                 
153 Leegard, s. 320.  
154 Tribunal Supremo, January 12, 2012, Decision No. 1626/2008.   
155 Convention Between Spain and the Swiss Confederation for the Avoidance of Double Taxation with 

respect to Taxes on Income and on Capital, 1966. 
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kontraktet som avsåg kommissionärsuppgörelsen hade det spanska bolaget inte fullmakt 

att uttryckligen sluta avtal i den schweiziske principalens namn. Vad bolaget däremot 

hade rätt att göra var att hyra ett lager för att förvara produkter innan de distribuerades till 

kunderna, vilket bolaget också gjorde. Den spanska skattemyndigheten, som var motpart 

i målet, ansåg att detta förhållande föranledde att det spanska bolaget, enligt artikel 5.1 

och 5.4. i dubbelbeskattningsavtalet ifråga, utgjorde ett fast driftställe för DSM 

Nutritional Ltd i Spanien. Eftersom den spanska Högsta domstolen ansåg att artikel 5.1 i 

skatteavtalet, vilken förutsätter en stadigvarande plats för affärsverksamheten, inte var 

uppfylld blev den avgörande rättsfrågan sedermera huruvida Roche Vitaminas SA 

konstituerade ett fast driftställe för den schweiziske principalen enligt agentregeln. 

Domstolen baserade sitt domslut på OECD:s modellavtal från 1977 och den 

tillhörande kommentaren, trots att skatteavtalet mellan Spanien och Schweiz baserats på 

den tidigare versionen av modellavtalet från 1963. Domstolen ansåg att detta var 

motiverat dels eftersom OECD rekommenderat skattemyndigheter att följa uppdateringen 

som gjorts av kommentaren till modellavtalet (vilket egentligen inte är något annat än en 

ren formalitet eftersom OECD alltid gör liknande uttalanden efter genomförda 

förändringar), dels mot bakgrund av att innehållet i artikel 5.4 i 1963 års modellavtal, 

vilken motsvarar artikel 5.5 i 1977 års modellavtal, ansågs överensstämma med den 

senare versionen.156 Hur som helst ansåg domstolen att bedömningen om Roche 

Vitaminas SA konstituerade ett fast driftställe för sin principal enligt agentregeln inte bara 

skulle baseras på frågan om det spanska bolaget haft fullmakt att sluta avtal i principalens 

namn. Även omständigheter som avsåg frågan om en stadigvarande plats för 

affärsverksamheten existerade, dvs. prövningen enligt artikel 5.1, var av betydelse vid 

förekomsten av ett fast driftställe enligt agentregeln. Därför beaktades även förhållandet 

gällande tillverknings- och distributionsverksamheten, vilket bl.a. innebar att den aktuella 

kommissionären agerade under detaljerade instruktioner och omfattande kontroll från den 

schweiziska principalen, vilken dessutom bar all affärsrisk. Detta resulterade sedermera i 

att domstolen fastslog, utan att egentligen ta ställning enligt vilken artikel av artikel 5.1 

och artikel 5.4 som låg till grund för domslutet, att den spanska kommissionären 

konstituerade ett fast driftställe för sin schweiziska principal.157 

Allt som allt gjorde Högsta domstolen i Spanien en extensiv tolkning av innebörden 

av stycket ”fullmakt att sluta avtal i företagets namn” i det aktuella 

                                                 
156 Pijl, s. 8 f.  
157 Pijl, s. 9.  
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dubbelbeskattningsavtalets artikel 5.4, motsvarande modellavtalets artikel 5.5. En 

tolkning som således avviker helt från den strikta tolkning av det aktuella stycket som 

gjorts av högsta domstolen i både målet Zimmer och i målet Dell. Ett utfall som 

egentligen inte är ologiskt med tanke på att ingen diskussion kring andra prejudicerande 

fall fördes, åtminstone inte i den spanska Högsta domstolen. Likväl får domen betraktas 

som något kontroversiell. Även om domen säkerligen har inneburit en mer försiktig 

inställning bland multinationella företag till kommissionärsupplägg i Spanien råder det 

fortfarande osäkerhet kring frågan, om utgången i målet DSM/Roche, särskilt i ljuset av 

övriga prejudikat som behandlats ovan, påverkar den totala bilden av vad som är 

agentregelns rättmätiga innebörd. Frågan behandlas härnäst. 

 

4.4. Analys av resultatet i doktrin och i rättstillämpningen 

 

Som ovan redogjorts för råder det inget tvivel om förekomsten av oenighet, både i doktrin 

och praxis, gällande tolkningen av agentregeln i OECD:s modellavtal. Särskilt 

tolkningssvårigheter vad avser stycket ”fullmakt att sluta avtal i företagets namn” i artikel 

5.5 samt punkt 32.1 i den tillhörande kommentaren har skapat livlig diskussion bland 

skatterättsliga experter på den internationella arenan samt gett upphov till en rad 

kontroversiella domar.158 Avgöranden vilka inte bara är av kritisk betydelse för frågan 

om varför kommissionärsupplägg i praktiken inte konstituerar ett fast driftställe för 

principalen i källstaten, utan även samtidigt påverkar svaret på frågan beträffande vilken 

tolkning av agentregeln i OECD:s modellavtal som är den rättmätiga. 

Vad gäller den senare frågan kan konstateras, mot bakgrund av vad som redogjorts för 

i kapitel 3.3.4., att den huvudsakliga skillnaden mellan de teorier som presenterats i 

doktrin består i synen på agentregelns systematiska uppdelning. Närmare bestämt menar 

Jones och Ward att artikel 5.5 utgör huvudregeln och artikel 5.6 en undantagsregel därtill. 

Detta medför att oberoende agenter som ingår avtal i principalens namn och som därmed 

binder principalen men som samtidigt agerar inom ramen för sin sedvanliga inte 

konstituerar ett fast driftställe. Eftersom indirekt representation, dvs. att agenten agerar 

på uppdrag av principalen men ingår avtal i eget namn, inte föranleder att principalen blir 

bunden faller därför kommissionärupplägg, oberoende om kommissionären agerar inom 

                                                 
158 Se kapitel 3.3.4 och kapitel 4.3 ovan.   
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sin sedvanliga verksamhet, utanför både tillämpningsområdet av artikel 5.5 och artikel 

5.6.159  

Roberts däremot anser att artikel 5.5 och artikel 5.6 i modellavtalet förhåller sig 

oberoende till varandra samt att indirekt representation faller inom tillämpningsområdet 

både för artikel 5.6 och artikel 5.6, vilket medför att en agent, inklusive en kommissionär, 

som sluter avtal i eget namn men som inte agerar inom sin sedvanliga verksamhet 

konstituerar ett fast driftställe enligt artikel 5.5.160 Vad gäller agentregelns systematik 

förhåller sig Pijl kritiskt till framför allt Roberts’ tolkning men även Jones och Wards’ 

och framhåller att ingen av de två teorierna har stöd i historiska och aktuella OECD-

dokument. Tvärtom antyder dessa dokument att en integrerad prövning, som inleds med 

att utesluta oberoende agenter enligt artikel 5.6 för att därefter testa om ett fast driftställe 

aktualiseras enligt artikel 5.5, ska göras mellan de två artiklarna.161 Emellertid ansluter 

sig Pijl i princip uteslutande till Jones och Wards’ tolkning och därmed indirekt till 

tolkningen att stycket ”fullmakt att sluta avtal i företagets namn” i artikel 5.5 innebär att 

principalen blir bunden av de kontrakt som ingås i dennes namn samt till slutsatsen att 

indirekt representation därför faller utanför agentregeln. Eftersom dessa två tolkningar 

således avviker endast i systematisk mening blir skillnaden enbart av akademisk 

betydelse.162  

Med begreppet ”bindande” avses, enligt Pijl, en juridisk säkerhet mellan två parter, 

dvs. bindande i rättslig mening. En tolkning som inte bara anses berättigad med hänsyn 

till själva karaktären av stycket ”fullmakt att sluta avtal i företagets namn”, utan även för 

att den överensstämmer med hur begreppet i övrigt används i OECD:s modellavtal samt 

dessutom är liktydig den tolkning som görs av begreppet i FN:s skatterättsliga 

modellavtal.163 En strikt juridisk tolkning av stycket ”fullmakt att sluta avtal i företagets 

namn” i artikel 5.5 i OECD:s modellavtal har också varit utgångspunkten i praxis. Faktum 

är att Högsta domstolen haft en likadan inställning till begreppet både i målet Zimmer 

och i målet Dell, vilket medförde att domstolarna ifråga fastslog att 

kommissionärsupplägg, p.g.a. att avtal en kommissionär ingår enligt civilrättslig tillika 

intern fransk- respektive norsk lagstiftning enbart ingås i eget namn och därmed inte blir 

                                                 
159 Jones & Ward, 155 f.  
160 Roberts, s. 398 f.  
161 Pijl, s. 3.  
162 Pijl, s. 10.  
163 Pijl, s. 15. 
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juridiskt bindande för principalen.164 Detta förklarar således varför ett 

kommissionärsupplägg enligt vägledande praxis inte har konstituerat ett fast driftställe 

för principalen i källstaten.  

Emellertid vittnar spanska Högsta domstolens dom i målet DSM/Roche om att praxis 

inte är helt konsekvent avseende hur stycket ”fullmakt att sluta avtal i företagets namn” i 

artikel 5.5. ska tolkas. Det bör påpekas att domen är kontroversiell165 och framstår som 

tveksam, särskilt i ljuset av att ingen hänsyn togs andra prejudicerande rättsfall som 

inkluderar kommissionärsupplägg samt utifrån den vidsträckta tolkning, vilken återgetts 

ovan, av stycket ”fullmakt … i företagets namn”. Därför är min bedömning att avgörandet 

inte bör tillmätas någon större betydelse.   

Hur som helst har argument framförts att tolkningen av begreppet ”bindande” inte ska 

leda till att det krävs att principalen är legalt bunden utan snarare materiellt eller 

ekonomiskt bunden. Argument vilka framför allt grundar sig på uttalandet i punkt 32.1 i 

kommentaren till OECD:s modellavtal.166 Däri yttras närmare bestämt att det är 

tillräckligt att transaktionen som företas de facto är bindande, dvs. bindande i 

kommersiellt avseende, för att grunda ett fast driftställe för principalen i den 

värdeskapande staten. En inställning som exempelvis den norska skattemyndigheten hade 

i Dell-målet, men som emellertid ogillades av Högsta domstolen med motargumentet att 

kommentaruttalandet härrör från common law och infördes för att klargöra en 

(undantags)situation där agenten binder principalen även om tredje part tillika kunden 

inte har vetskap om den utländska principalens förekomst. Likt ”rapporteur public” i 

Zimmer-målet kom den norska Högsta domstolen fram till slutsatsen att punkt 32.1 i 

kommentaren till OECD:s modellavtal därför inte kan tillämpas på ett civilrättsligt 

kommissionärsupplägg.167 Stöd för att denna tolkning är riktig återfinns även i 

doktrinen.168  

Mot bakgrund vad som framförts ovan är en berättigad fråga om agentregelns 

rättmätiga innebörd härmed kan fastställas. Enligt min mening är denna fråga avhängig 

vilken tolkningsmetod som i detta avseende ska användas. Som redogjorts för ovan 

återfinns regler om hur internationella skatteavtal ska tolkas i 1969 års 

                                                 
164 Dell, Høyesterett, December 2, 2011, Decision No. HR-2011-2245-A., Zimmer, Conseil d’Etat, Mars 

31, 2010, Decision No. 304715, 308525.   
165 Jfr Pijl, s. 8 f. och se bl.a. Storck & Smidjell-Dommes, Acting on behalf of an Enterprise under Article 

5 (5) of the OECD Model Convention, Ur Dependent Agents as Permanent Establishment, 2014, s. 81 f.      
166 Se bl.a. den norska skattemyndighets inställning i målet Dell, vilket redogjorts för ovan i kapitel 4.3.2.  
167 Se avsnitt 4.3.1. och 4.3.2. ovan. 
168 Se Pijl, s. 13 ff.   
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Wienkonvention.169 Enligt doktrin finns stöd för att artikel 31.1 ger uttryck för att en 

objektiv tolkningsmetod ska tillämpas vid tolkningen av skatteavtal, vilket också 

inkluderar OECD:s modellavtal.170 Således ska tolkningen göras utifrån avtalstextens 

ordalydelse men inte utan att avtalets syfte beaktas, vilket artikel 31.1 indikerar. Eftersom 

syftet med kommentaren är att närmare förklara och tolka innebörden av avtalsartiklarna 

i modellavtalet bör den därmed också tillmätas betydelse i tolkningsprocessen.171  

Att enbart utifrån ordalydelsen göra en rättmätig tolkning av agentregeln och särskilt av 

stycket ”fullmakt … i företagets namn” i artikel 5.5 är, med hänsyn till den komplexitet 

som artikeln inrymmer, emellertid svårt och nästintill omöjligt, varför vägledning bör 

inhämtas i OECD-kommentaren. Problemet är att innebörden av kommentaren i det 

avseende som är betydelsefullt, dvs. över innehållet i punkt 32.1 och speciellt gällande 

begreppet ”bindande”, är oklar. Lägg därtill att det i doktrin knappast råder konsensus, 

utan tvärtom delade meningar om kommentaren ska tolkas strikt juridiskt eller snarare 

ses från en ekonomisk utgångspunkt, och frågan om agentregelns innebörd framstår som 

ännu mer svårlöslig.172 Emellertid anser jag i ljuset av en objektiv tolkningsmetod att det 

resonemang som förts av Pijl, dvs. att ordalydelsen av stycket ”fullmakt att sluta avtal i 

företagets namn” uttryckligen har en juridisk särprägel, är riktigt. Framför allt ger det 

faktum att Högsta domstolen i målet Dell resonerade på ett liknande sätt och därmed 

underströk vikten av att, i överenstämmelse med 1969 års Wienkonvention, utgå ifrån 

skatteavtalets ordalydelse avgörande tyngd åt att min egen ståndpunkt är berättigad.  

Således är slutsatsen att delfrågan avseende vilken tolkning av agentregeln och särskilt 

av stycket ”fullmakt att sluta avtal i företagets namn” i artikel 5.5 i OECD:s modellavtal, 

de lege lata, ska tolkas strikt juridiskt.173 Konsekvensen härom är att 

kommissionärsupplägg därmed som huvudregel inte ger upphov till ett fast driftställe för 

principalen i källstaten. Detta bör åtminstone vara utgångspunkten om den aktuella 

situationen avser ett dubbelbeskattningsavtal som baserats på OECD:s modellavtal och 

såvitt principalen juridiskt sett inte blir bunden enligt inhemsk lag, vilket bevisligen är 

fallet enligt norsk och fransk internrättslig lagstiftning, dvs. enligt två stater som 

praktiserar civil law. En slutsats som troligen kan utsträckas till fler stater som tillämpar 

                                                 
169 Se avsnitt 1.3. 
170 Lindencrona, s. 82 f. och Dahlberg, 2003, s. 155. 
171 OECD-kommentaren, introduktionsavsnittet, p.28. 
172 Se bl.a. Pijl, s. 3-25 och Arnold, Tax Treaty Case Law News, 2012, Bullentin for International 

Taxation, nr. 5, s, 252-255.  
173 Jfr emellertid den diskussion som företas i kapitel 3.3.2.  
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civil law, däribland Sverige.174 Däremot är det, mot bakgrund av vad som konstaterats 

ovan, högst tvivelaktigt att slutsatsen även inkluderar liknande upplägg inom common 

law eftersom förhållandet mellan agent och principal enligt det rättssystemet ser 

annorlunda ut och därmed förmodligen genererar en annorlunda bedömning.175 

 

  

                                                 
174 Inom svensk rätt definieras en kommissionär, enligt 1§ Kommissionslag (2009:865), som en person som 

säljer eller köper lös egendom i eget namn men för en annan persons räkning. Att detta medför att avtalet i 

juridisk mening inte blir bindande för principalen förtydligas i propositionen till lagen, vari följande uttalas: 

”Kommission innebär att en mellanman (kommissionären) handlar i sitt eget namn men för en annan 

persons (kommittentens) räkning och alltså själv blir genom avtalet förpliktad i förhållande till motparten.” 

Se prop. 2008/09:88 s. 18.    
175 Se avsnitt 4.2 ovan.  
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5. OECD:s ändringsförslag av agentregeln 

 

5.1. Bakomliggande motiv 

 

Det är odiskutabelt att de ändringsförslag avseende artikel 5, som presenterats i OECD:s 

slutliga draft ”Action 7: Preventing the artificial avoidance of PE status”, i allmänhet 

syftar till att förhindra kringgående och överträdelser av definitionen av fast driftställe. 

Detta framgår nämligen uttryckligen av den aktuella draften. I ljuset av BEPS-projektets 

övergripande syfte, dvs. att förhindra erodering av nationella skattebaser som bl.a. sker 

genom allokering av vinster från källstaten till en stat med lägre beskattning, är det inte 

egendomligt att OECD är särskilt intresserat av att motverka att kommissionärsupplägg 

inte föranleder en beskattningsbar närvaro i form av ett fast driftställe för den utländska 

principalen i den stat där kommissionären bedriver sin verksamhet. Upplägget som 

använts av multinationella företag världen över ända sedan början av 1990-talet och 

särskilt av amerikanska företag i Europa, har nämligen, åtminstone enligt OECD:s egen 

mening, används primärt för att urholka skattebasen i den stat där försäljningen ägt 

rum.176 Att stater i allmänhet och den aktuella källstaten i synnerhet därmed gått miste 

om skatteintäkter, vilket är ett av de huvudsakliga motiven till att BEPS-projektet 

startades, är säkerligen en realitet. I vilken omfattning bortfall av skatteintäkter är 

betydande och därför utgör ett allvarligt hot mot nationella skattebaser är emellertid något 

som är ifrågasatt.177 

Hur som helst är OECD självfallet också medvetna om dels den långvariga debatt som 

pågått kring den språkliga komplexiteten av agentregelns ordalydelse och i synnerhet av 

stycket ”fullmakt … i företagets namn” dels det faktum att tolkningar av agentregeln i 

vägledande praxis (i synnerhet av avtalstexten till artikel 5.5 och punkt 32.1 i 

kommentaren) inte förhindrat uppläggets existens utan snarare tvärtom, bidragit till att 

multinationella företag fortfarande kan nyttja upplägget för skatteoptimering, särskilt i 

Europa där civil law är det härskande rättssystemet på kontinenten.178 Mot bakgrund 

härom är det därför förståeligt att de aktuella ändringsförslagen konkret har karaktären av 

en förändrad ordalydelse av artikel 5.5 och/eller artikel 5.6. Vad skulle annars vara en 

                                                 
176 BEPS Action 7, 2014, s. 6.  
177 Kleist, s. 537 f. 
178 BEPS Action 7, 2014, s. 11.   
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tillräcklig ingripande åtgärd för att OECD ska uppnå ändamålet med att komma åt 

kommissionärsupplägg? Det går således inte att blunda för svaret på frågan vad som 

föranlett de föreslagna ändringarna av avtalstexten till agentregeln i OECD:s modellavtal, 

vilka har publicerats i OECD:s slutliga draft gällande artikel 5. Det är enligt min bestämda 

åsikt uppenbart att det krävs krafttag i form av en ändrad ordalydelse om det avsedda 

ändamålet ska kunna tillgodoses.  

     

5.2. Granskning av aktuella förslag 

 

Av alla de ändringsförslag som presenterats i OECD:s slutliga draft avseende artikel 5 är 

det fyra stycken förslag (i draften liksom nedan benämnda alternativ A, B, C och D) som 

berör kommissionärsupplägg. Samtliga fyra förslag avviker i någon mening från den 

nuvarande ordalydelsen i artikel 5.5 respektive artikel 5.6.179 Det första förslaget, dvs. 

alternativ A, innebär att OECD vad gäller artikel 5.5 föreslår följande förändring: 

 

” … where a person is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise and, in doing 

so, habitually engages with specific persons in a way that results in the conclusion of 

contracts a) in the name of the enterprise, or b) for the transfer of the ownership of, or for the 

granting of the right to use, property owned by that enterprise or that the enterprise has the 

right to use, or c) for the provision of services by that enterprise, that enterprise shall be 

deemed to have a permanent establishment in that State …” 

  

Artikel 5.6 innehåller följande ändring enligt alternativ A: 

 

”Paragraph 5 shall not apply where the person acting in a Contracting State on behalf of an 

enterprise of the other Contracting State carries on business in the first-mentioned State as an 

independent agent acting on behalf of various persons and acts for the enterprise in the 

ordinary course of that business. Where, however, a person acts exclusively or almost 

exclusively on behalf of one enterprise or associated enterprises, that person shall not be 

considered to be an independent agent within the meaning of this paragraph with respect to 

these enterprises.” 

 

Enligt OECD och den fokusgrupp som komponerat ihop ändringsförslagen i draften 

innebär detta förslag konkret att kommissionärsupplägg, till skillnad från vad som gäller 

                                                 
179 För agentregelns nuvarande lydelse se bilaga A nedan och för de aktuella ändringsförslagen i sin helhet 

se bilaga B nedan.  
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i skrivande stund, omfattas av tillämpningsområdet för artikel 5.5. Närmare bestämt 

fångas kommissionärsupplägg in under punkt b) och stycket ”for the transfer of the 

ownership … of property owned by that enterprise (den utländska principalen)”. 

Anledningen till detta är att syftet med avtalen som kommissionären ingår är, oberoende 

om principalen själv är en av de två parterna i detta kontrakt eller inte, att överföra 

äganderätten av den aktuella egendomen som säljs från den utländska principalen till 

tredje man. Det är således obetydligt att kommissionären inte ingår avtal i principalens 

namn eftersom kommissionären ändå grundar ett fast driftställe för principalen. Eftersom 

stycket ”fullmakt att sluta avtal i företagets namn” exkluderas flyttas därmed fokus från 

dilemmat kring innebörden av begreppet ”bindande” i kommentaren till modellavtalet. 

Det ska dock påtalas fokusgruppen inte mer utförligt redogör för vad som avses med ordet 

”property” eller för den delen utvecklar vad som är innebörden av ”specific persons”.180 

Vad avser artikel 5.6 är den huvudsakliga skillnaden jämfört med nuvarande 

ordalydelse att den nya ordalydelsen exkluderar företag i intressegemenskap från 

tillämpningsområdet av artikeln. Det innebär, enligt OECD, exempelvis att en 

kommissionär eller annan agent som uteslutande eller nästan uteslutande agerar för ett 

koncerninternt företag inte kan utgöra en oberoende agent.181 Bestämmelsen omringar 

förstås även förhållandet där två parter inte är i intressegemenskap, vilket uttryckligen 

framgår av ordalydelsen. Däremot tydliggörs inte vad som avses med ”various persons” 

eller ”almost exklusively”. Hur som helst är avsikten i grunden, att artikel 5.6. ska 

harmonisera bättre med artikel 9 i modellavtalet, och att närstående företag som genomför 

koncerninterna transaktioner därför inte ska få otillbörliga konkurrensfördelar i 

förhållande till oberoende företag.182 Det aktuella förslaget är det enda som presenteras 

gällande artikel 5.6, varför enbart de övriga förslagen gällande artikel 5.5 behandlas 

härnäst. Enligt alternativ B har artikel 5.5 följande ordalydelse: 

 

”… where a person is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise and, in doing 

so, habitually concludes contracts, or negotiates the material elements of contracts, that are  

a) in the name of the enterprise, or b) for the transfer of the ownership of, or for the granting 

of the right to use, property owned by that enterprise or that the enterprise has the right to 

use, or c) for the provision of services by that enterprise, that enterprise shall be deemed to 

have a permanent establishment in that State …”  

                                                 
180 BEPS Action 7, 2014, s. 11 f.  
181 BEPS Action 7, 2014, s. 12.   
182 BEPS Action 7, 2014. 
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Avtalstexten till artikel 5.5 är, enligt detta andra alternativ, i stort sett densamma som i 

alternativ A. Den enda skillnaden består egentligen av stycket ”or negotiates the material 

elements of contracts”. Avsikten hos OECD är att inte enbart inkludera avtal som formellt 

sett ingås av agenten, utan även införa ett alternativt test som träffar en situationer där 

agenten enbart förhandlar om ett kontrakts substantiella delar,183 ignorera att det inte 

framgår mer exakt vilka situationer som avses i detta sammanhang. Hur som helst innebär 

förslaget ifråga, eftersom ingen annan ändring gjorts i övrigt, att kommissionärsupplägg 

liksom enligt alternativ A faller under punkt b). I det tredje ändringsförslaget i ordningen, 

alternativ C, formuleras avtalstexten enligt följande:  

 

”… where a person is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise and, in doing 

so, habitually engages with specific persons in a way that results in the conclusion of 

contracts which, by virtue of the legal relationship between that person and the enterprise, 

are on the account and risk of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a 

permanent establishment in that State …” 

 

Detta förslag har i grunden samma bas som alternativ A, men avviker huvudsakligen i det 

avseendet att förslaget ersätter det nuvarande problematiska partiet ”fullmakt att sluta 

avtal i företagets namn” med att istället uttryckligen omfatta avtal som den aktuella 

representanten, i kraft av rättsförhållandet med principalen (alltså motsatsvis ekonomiskt 

sett), ingår för principalens räkning och risk. Detta innebär, enligt OECD:s mening, att 

kommissionärsupplägg kommer att omfattas av avtalstexten eftersom kommissionären 

traditionellt sett ingår avtal för principalens räkning och risk.184 Det fjärde och sista 

ändringsförslaget avseende artikel 5.5 i modellavtalet, har följande ordalydelse: 

 

”… where a person is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise and, in doing 

so, habitually concludes contracts, or negotiates the material elements of contracts, which, 

by virtue of the legal relationship between that person and the enterprise, are on the account 

and risk of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment 

in that State …” 

 

                                                 
183 BEPS Action 7, 2014, s. 13.  
184 BEPS Action 7, 2014, s. 14. 
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Det är tydligt att alternativ D innehåller inslag både från alternativ B och alternativ C. 

Närmare bestämt är stycket ”or negotiates the material elements of contracts” är 

detsamma som i alternativ B och uttrycket ” which, by virtue of the legal relationship 

between that person and the enterprise, are on the account and risk of the enterprise” är 

hämtat från alternativ C. Förslaget innebär således att kommissionärsupplägg träffas av 

ordalydelsen och att kommissionären därmed enligt artikel 5.5 konstituerar ett fast 

driftställe för principalen i den stat där principalen bedriver sin verksamhet. Återigen bör 

påtalas att det i draften saknas en närmare redogörelse för innebörden av de begrepp som 

förekommer i detta alternativ samt i de övriga alternativen.185  

 

5.3. Näringslivets bemötande 

 

OECD:s ändringsförslag av artikel 5.5 och artikel 5.6 har varit ute på remiss t.o.m. januari 

2015, där CFA uppmanat alla berörda parter, däribland intressenter från näringslivet, att 

reagera på de ändringsförslag som presenterats. Kommentarerna har samlats i ett 

gemensamt dokument som sedermera gjorts tillgängligt för allmänheten.186 Flertalet av 

de största revisionsbyråerna samt ICC har lämnat sina synpunkter på förslagen. Ur ett 

svenskt perspektiv är det intressant att påpeka att flera företag, i synnerhet multinationella 

företag som ABB och Volvo Cars har gjort gett återkoppling till OECD. Även 

arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv har lämnat kommentarer. 

 Utifrån de synpunkter som lämnats kan enkelt och knappast förvånande konstateras 

att näringslivet, både ur ett nationellt och internationellt perspektiv, överlag förhåller sig 

kritiskt till ändringsförslagen, både gällande artikel 5.5 och artikel 5.6. Även om många 

intressenter i grunden stöttar arbetet med BEPS är det uppenbart att förslagen i den 

slutliga draften inte anses vara tillräckligt tydliga och genomarbetade samt är för radikala 

för att gottgöra företag, myndigheter och organisationer. Närmare bestämt har argument 

framförts att förekomsten av flertalet vaga formuleringar innebär en ökad subjektivitet 

och dessutom tillför ytterligare komplexitet till den för närvarande otvetydiga 

avtalstexten, särskilt vad gäller artikel 5.5. Detta kommer i sin tur inte bara medföra ett 

ökat antal (svårlösliga och kostsamma) tvister utan också e contrario minska 

objektiviteten och därmed förutsebarheten betydligt.187 Artikel 5.5 anses alltför 

                                                 
185 BEPS Action 7, 2014, s. 14. 
186 BEPS Action 7: Comments Recieved On Public Discussion Draft, January, 2015. 
187 BEPS Action 7, 2015, yttrande Volvo Cars, s. 843 f.  
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långtgående eftersom inte enbart kommissionärsupplägg kommer att konstituera ett fast 

driftställe. Eftersom spännvidden är större än nuvarande lydelse kommer tröskeln för 

artikel 5.5 därmed att sänkas, vilket innebär att även ett stort antal andra affärsmodeller 

som exempelvis används vid direktförsäljning eller vid s.k. ”limited risk distributors”, 

dvs. vid situationer där försäljning sker i eget namn och för egen räkning men där 

principalen ändå bär den överhängande risken, kommer att falla inom 

tillämpningsområdet för artikeln ifråga. För att förhindra detta måste därför konsensus 

nås kring flera detaljer i förslagen.188  

Vad gäller kritiken avseende artikel 5.6 är det framför allt det faktum att 

ändringsförslaget innebär en mer restriktiv tolkning av oberoende agent än tidigare och i 

praktiken diskvalificerar möjligheten att använda flera olika typer av skatteupplägg 

mellan närstående företag, däribland kommissionärsupplägg, som gör det förkastligt. 

Förslaget lyfts fram som en orimlighet eftersom det materiellt sett innebär att även 

upplägg som inte är synonyma med missbruk eller kringgående av agentregeln riskerar 

att bli föremål för beskattning. OECD går således utanför tillämpningsområdet för BEPS-

projektet, varför en agent som agerar uteslutande eller nästan uteslutande för en 

närstående principal, likt förhållandet mellan två oberoende parter, inte bör ge upphov till 

ett fast driftställe för principalen i den stat där kommissionären bedriver sin verksamhet. 

Åtminstone bör det vara utgångspunkten vid de tillfällen då kommissionären mottar en 

ersättning som utifrån armlängdsprincipen framstår som berättigad. Det är m.a.o. inte ett 

problem hänförligt till avsaknaden av ett fast driftställe vid olika typer av skatteupplägg, 

utan snarare ett problem som bör behandlas i anslutning till reglering av 

internprissättning.189 

Slutligen ska tilläggas att det för övrigt inte bara är själva avtalstexten som kritiserats. 

Likaledes ifrågasätts antaganden som tjänat som motiv för OECD:s slutliga draft gällande 

artikel 5, däribland påståendet att kommissionärsupplägg och liknande upplägg har 

införts huvudsakligen för att erodera skatteunderlaget i den stat där försäljningen äger 

rum.190 Ett antagande som inte har någon förankring i det praktiska affärslivet. Tvärtom 

betraktar flertalet multinationella företag försäljning genom en lokal agent som det mest 

                                                 
188 BEPS Action 7, 2015, yttrande ICC, s. 414 f. 
189 BEPS Action 7, 2015, kommentar Volvo Cars, s. 843 f, Svenskt Näringsliv, s. 211 ff.      
190 BEPS Action 7, 2014, s. 6.  
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effektiva förfarande att nå kunder utomlands, frånse att detta möjligen bör betraktas som 

ett ekonomiskt argument.191 

 

5.4. Analys av de aktuella ändringsförslagen 

 

Mot bakgrund av att denna uppsats delvis syftar till att besvara frågan om någon av de 

föreslagna ändringarna av artikel 5.5 och/ eller artikel 5.6 i OECD:s modellavtal som 

kommit till uttryck i OECD:s slutliga draft bör antas och därmed ersätta den nuvarande 

avtalstexten av agentregeln, förefaller det naturligt att denna fråga bör tjäna som 

utgångspunkt för analysen i detta avsnitt. I värderingen av förslagen bör också 

kommentarerna från näringslivet tas i beaktande, åtminstone i den mening de är 

skatterättsligt och inte samhällsekonomiskt förankrade, vilket konkret innebär att i princip 

alla de argument som presenterats ovan är av betydelse för upplösningen av frågan. 

Inledningsvis kan konstateras att alla de fyra förslagen som redogjorts för ovan, dvs. 

alternativ A, B C respektive D, innebär att kommissionärsupplägg uttryckligen omfattas 

av avtalstexten och därmed kommer att falla inom tillämpningsområdet för artikel 5.5 och 

utanför tillämpningsområdet för artikel 5.6. I varje fall är det en slutsats som OECD 

uttryckligen drar i den aktuella draften, men närmare bestämt enbart i anslutning till 

hälften av ändringsförslagen ifråga.192 Vad gäller övriga alternativ där OECD inte 

ordagrant förklarar varför kommissionärsupplägg inte konstituerar ett fast driftställe är 

det min uppfattning att detta inte har någon betydelse så länge det följer indirekt av 

avtalstexten. Att så är fallet är en slutsats som framstår som berättigad med tanke på att 

förslagen i stor utsträckning överlappar varandra.193  

Det sistnämnda är emellertid problematiskt när det kommer till att avgöra om något av 

förslagen är att föredra framför de andra tre. Samtliga förslag innehåller nämligen fler 

vaga begrepp och uttryck än den nuvarande ordalydelsen av artikel 5.5 respektive artikel 

5.6. Som framförts ovan är diffusa begrepp synonymt med en ökad subjektivitet vid 

bedömningen av om ett fast driftställe föreligger, vilket i sin tur leder till försämrad 

förutsebarhet och ökad juridisk osäkerhet kring vilka upplägg som omfattas av 

                                                 
191 BEPS Action 7, 2015, kommentar ABB, s. 7.   
192 BEPS Action 7, 2015. Se exempelvis s. 12 och s. 14. 
193 Jfr emellertid Dr. Arthur Pleijsier’s kommentar av förslagen. Pleijsier är av den uppfattningen att den 

föreslagna avtalstexten i alternativ C inte kan ge upphov till kommissionärsupplägg mellan den tilltänka 

principalen och kommissionären p.g.a. ett syftningsfel. I övrigt är han kritisk till föreslagen p.g.a. liknande 

skäl som presenterats ovan. Se närmare BEPS Action 7, 2015, s. 43 f.         
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agentregeln samt ett större antal (komplicerade) tvister, huvudsakligen mellan 

skattemyndigheter och multinationella företag, vilket utan tvekan kommer medföra ökade 

processuella kostnader hos både statliga och privata aktörer.  

Vid tolkning av dubbelbeskattningsavtal, däribland OECD:s skatteavtalsrättsliga 

modellavtal, ska som ovan redogjorts för 1969 års Wienkonvention tillämpas. Detta 

innebär att en folkrättslig tolkningsmetod ska användas och den främsta rättskällan blir 

därmed det aktuella skatteavtalet.194 Utgångspunkten för tolkningen blir således 

avtalstextens ordalydelse, dvs. en objektiv tolkningsmetod. Mot bakgrund härom är en 

utveckling i linje med den som presenterats i kommentarerna till ändringsförslagen 

knappast önskvärd. Ökad subjektivitet tillför ingenting annat än ytterligare komplexitet 

vid tolkningen av avtalstextens ordalydelse. Detta kommer i sin tur sannolikt frambringa 

en del svårlösliga fall, vilket är det sista som behövs beträffande artikel 5.5 och artikel 

5.6 i OECD:s modellavtal. Dessutom rimmar en ökad andel komplicerade fall dåligt med 

en objektiv tolkningsmetod. Tvärtom bör en mer tydlig och juridisk betingad avtalstext 

eftersträvas om syftet är att nå konsensus och stringens avseende tolkning av begreppet 

fast driftställe i allmänhet och ordalydelsen av avtalstexten i agentregeln i synnerhet. 

Detta framstår enligt min uppfattning som viktigt, särskilt eftersom även kommentaren 

till OECD:s modellavtal ter sig svårbegriplig. Således förefaller alla förslag avseende 

artikel 5.5 och artikel 5.6 som presenterats i OECD:s slutliga draft, åtminstone ur detta 

perspektiv, som mer eller mindre olämpliga, låt vara att det möjligen kan vara svårt att 

förhålla sig oberoende till den svallvåg av kritik som presenterats i anslutning till 

ändringsförslagen.  

Kritiken kommer faktiskt i första hand från multinationella företag vars fundament 

består i att generera största möjliga vinst till respektive koncern, och som därmed 

självklart har intresse av skatteoptimering, vilket särskilt kommissionärsupplägg är ett 

välkommet exempel på. Hur som helst är det ändå min bestämda åsikt att 

ändringsförslagen, eftersom de leder till orimliga resultat, inte bör antas. Åtminstone i 

dess nuvarande utformning. Även om förslagen är av slutlig karaktär bör 

rekommendationen vara att förslagen istället omarbetas. Det bör tilläggas att OECD 

säkerligen förväntat sig invändningar av detta slag när det gäller de aktuella 

ändringsförslagen. Kanske är det därför fokusgruppen som sammansatt förslagen i 

draften uttryckligen väljer att åsidosätta befintliga tolkningsproblem av agentregeln och 

                                                 
194 Lindencrona, s. 80 f.  
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istället framhäva behovet av en omvärdering av definitionen av fast driftställe för att 

komma tillrätta med framför allt kommissionärsupplägg.195 Frågan är om det är rätt väg 

att gå. Mot bakgrund av vad som diskuterats angående de konsekvenser som följer av 

förslagen, är det min bestämda uppfattning att förhållningssättet, ur ett juridiskt 

perspektiv, framstår som ytterst olämpligt. 

  

                                                 
195 BEPS Action 7, 2014, s. 11.  



57 

 

6. Avslutande kommentar 

 

6.1. Utvärdering utifrån arbetets övergripande syfte 

 

Hur bör den skatteavtalsrättsliga regleringen av agentregeln i artikel 5 i OECD:s 

modellavtal utformas för att kommissionärsupplägg ska konstituera ett fast driftställe i 

källstaten för den utländska principalen? Så lyder den överordnade frågan som denna 

uppsats syftar till att besvara. Eftersom frågeställningen ska besvaras i ljuset av OECD:s 

slutliga ändringsförslag avseende definitionen av fast driftställe är det därför omöjligt att 

inte beakta vad som redogjorts för i föregående kapitel 5. 

Med detta i åtanke kan konstateras att alla de ändringsförslag som presenterats i 

OECD:s slutliga draft innebär att kommissionärsupplägg sannolikt faller inom 

tillämpningsområdet för agentregeln, vilket således innebär att en kommissionär 

konstituerar ett fast driftställe för principalen i den stat där kommissionären bedriver sin 

verksamhet tillika den stat där värdet skapas, dvs. i källstaten. Ur detta snäva perspektiv 

framstår den övergripande frågan som enkelt att besvara: utforma den skatteavtalsrättsliga 

regleringen av agentregeln i enlighet med något av de förslag som presenterats i den 

slutliga draften. Ska bedömningen göras utifrån en juridisk synvinkel framstår frågan 

emellertid alltmer komplex. Anledningen därtill är att det är min bestämda åsikt att alla 

(fyra) ändringsförslag som avser agentregeln leder till orimliga resultat, huvudsakligen 

eftersom de innehåller för många subjektiva och icke-juridiska begrepp, och därför av 

förutsebarhetsskäl inte bör antas.  

Hur ändringsförslagen istället bör utformas är en fråga som är svår att svara på rent 

konkret. Att bokstavligen i avtalstexten ange de upplägg som bör konstituera ett fast 

driftställe är en alltför ingripande åtgärd. Kan OECD istället presentera nya förslag med 

färre inslag av subjektivitet har organisationen åtminstone tagit ett steg i rätt riktning, 

vilket uppenbarligen är lättare sagt än gjort. Hur som helst kan det vara lämpligt att utgå 

ifrån att fördelarna med att genomföra förändringar av avtalstexten till artikel 5.5 

respektive artikel 5.6 måste väga tyngre än nackdelarna. Rent juridiskt bör således en 

avtalstext med en komplex ordalydelse, vilket är fallet enligt de förslag som presenterats 

i den slutliga draften, och som därmed sannolikt ger upphov till flertalet svårlösliga och 

kostsamma fall inte eftersträvas.           
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6.2. Avslutande diskussion 

 

Det är viktigt att komma ihåg att det i slutändan inte är OECD själva som har mandat att 

bestämma huruvida de ändringsförslag som lämnats inom ramen för BEPS-projektet ska 

implementeras eller inte. Det är nämligen ansluta stater som äger frågan och som därmed 

avgör om inhemsk lag och ingångna bör ändras i enlighet med förslagen.196 Det är således 

staterna som avgör om kommissionärsupplägg enligt OECD:s modellavtal ska 

konstituera ett fast driftställe för principalen i källstaten eller inte. Säkerligen en svår 

bedömning att göra, särskilt i ljuset av att frågan, på ett principiellt plan, samtidigt 

inrymmer en konflikt mellan två internationella beskattningsprinciper, nämligen 

domicilprincipen och källstatsprincipen. Sett till OECD:s ambition med 

ändringsförslagen gällande agentregeln, vilken närmare bestäm är att 

kommissionärsupplägg bör grunda ett fast driftställe för principalen i den stat där 

kommissionären bedriver sin verksamhet, är det tydligt att OECD propagerar för att 

källstatsprincipen ska få större utrymme framför domicilprincipen och att källstaten 

därmed ska få gehör för sitt anspråk på skatteobjektet framför hemviststaten anspråk på 

skattesubjektet.197 Ett ställningstagande som om inte annat indirekt står i konflikt med 

huvudregeln i artikel 7.1 i modellavtalet, vilken stadgar att utgångspunkten är att inkomst 

av rörelse endast får beskattas i den stat där företaget enligt modellavtalet har hemvist. 

Om medlemsstaterna är beredda att följa OECD:s föreslagna väg eller inte återstår att 

se. Klart är emellertid att OECD gett tydliga signaler om hur aggressiv skatteplanering 

konkret bör angripas, men att näringslivet, åtminstone vad gäller artikel 5.5 och artikel 

5.6, enhetligt motsatt sig de konkreta åtgärder som föreslagits. Både suveräna stater och 

multinationella företag har utmaningar framför sig. Enskilda stater måste nämligen ta 

beslut som både bidrar till balans mellan skatteintäkter och politiska överväganden och 

som samtidigt innebär att varje enskild stat framstår som konkurrenskraftigt och ett 

attraktivt alternativ för investeringar, inte bara som källstat utan även som hemviststat. 

Multinationella företag måste å sin sida proaktivt se till att skatteupplägg anpassas till den 

internationella skattepolitik som i framtiden kommer få genomslag.198  

                                                 
196 Enligt doktrin är detta en av de största utmaningarna med BEPS-projektet eftersom det oundvikligen 

kommer att finnas en variation stater emellan hur och om OECD-förslagen kommer att implementeras. Se 

Herrington, Lowell, A Call to Rewrite the Fundamentals of International Taxation: The OECD BEPS 

Action Plan, International Transfer Pricing Journal, november/december, 2013, s. 369-373.   
197 Se mer om kolliderande skatteanspråk mellan hemviststat och källstat ovan i kapitel 2.1.   
198 Herrington, Lowell, s. 373. 
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Bilaga A – Artikel 5 i OECD:s modellavtal 

 

Artikel 5.1 (Huvudregeln) 

For the purpose of this Convention, the term “permanent establishment” means a fixed 

place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried 

on. 

 

Artikel 5.5 (Agentregeln del 1) 

Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person – other than an 

agent of an independent status to whom paragraph 6 applies – is acting on behalf of an 

enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to 

conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have 

a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person 

undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those 

mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would 

not make this fixed place of business a permanent establish-ment under the provisions of 

that paragraph. 

 

Artikel 5.6 (Agentregeln del 2) 

An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting 

State merely because it carries on business in that State through a broker, general 

commission agent or another agent of an independent status, provided that such persons 

are acting in the ordinary course of their business. 
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Bilaga B - OECD:s ändringsförslag av agentregeln 

 

Alternativ A: 

 

Artikel 5.5:   

Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 but subject to the provisions of 

paragraph 6, where a person is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise 

and, in doing so, habitually engages with specific persons in a way that results in the 

conclusion of contracts  

 

a) in the name of the enterprise, or  

b) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, property 

owned by that enterprise or that the enterprise has the right to use, or  

c) for the provision of services by that enterprise,  

 

that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect 

of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of 

such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a 

fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent 

establishment under the provisions of that paragraph.  

 

Artikel 5.6 (liktydig med övriga alternativ):  

Paragraph 5 shall not apply where the person acting in a Contracting State on behalf of 

an enterprise of the other Contracting State carries on business in the first-mentioned State 

as an independent agent acting on behalf of various persons and acts for the enterprise in 

the ordinary course of that business. Where, however, a person acts exclusively or almost 

exclusively on behalf of one enterprise or associated enterprises, that person shall not be 

considered to be an independent agent within the meaning of this paragraph with respect 

to these enterprises. 
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Alternativ B: 

 

Artikel 5.5: 

Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 but subject to the provisions of 

paragraph 6, where a person is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise 

and, in doing so, habitually concludes contracts, or negotiates the material elements of 

contracts, that are  

 

a) in the name of the enterprise, or  

b) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, property 

owned by that enterprise or that the enterprise has the right to use, or  

c) for the provision of services by that enterprise,  

 

that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect 

of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of 

such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a 

fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent 

establishment under the provisions of that paragraph. 

 

Alternativ C 

 

Artikel 5.5: 

Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 but subject to the provisions of 

paragraph 6, where a person is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise 

and, in doing so, habitually engages with specific persons in a way that results in the 

conclusion of contracts which, by virtue of the legal relationship between that person and 

the enterprise, are on the account and risk of the enterprise, that enterprise shall be deemed 

to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that 

person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to 

those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, 

would not make this fixed place of business a permanent establishment under the 

provisions of that paragraph. 
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Alternativ D 

 

Artikel 5.5: 

Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 but subject to the provisions of 

paragraph 6, where a person is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise 

and, in doing so, habitually concludes contracts, or negotiates the material elements of 

contracts, which, by virtue of the legal relationship between that person and the enterprise, 

are on the account and risk of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a 

permanent establishment in that State in respect of any activities which that person 

undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those 

mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would 

not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of 

that paragraph. 

 

 


