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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Antalet dubbelbeskattningsärenden riskerar att öka inom den närmsta tiden.1 OECD in-

ledde år 2013 ett omfattande arbete mot internationell skatteflykt, ”Base Erosion and 

Profit Shifting” (BEPS).2 De slutliga rapporterna för projektets 15 åtgärdspunkter publi-

cerades under hösten 2015. Åtgärderna ska nu verkställas, vilket riskerar att öka antalet 

dubbelbeskattningsärenden. Det är därför viktigt att länder har fungerande och effektiva 

tvistlösningsmekanismer. Länder ska kunna klara av att hantera både den mängd ärenden 

som redan nu finns och den eventuellt ökade mängden ärenden på grund av 

verkställigheten av BEPS-projektet. En åtgärdspunkt inom BEPS-projektet, action 14, har 

fokuserat på att effektivisera just tvistlösning. Det har från både stater och företag 

framförts en önskan om ett förbättrat och mer effektivt system för att lösa 

dubbelbeskattningsärenden. Den primära tvistlösningsmekanismen utöver det 

traditionella domstolsförfarandet är ömsesidig överenskommelse mellan stater, d.v.s. 

statliga överenskommelser om hur ett ärende ska behandlas. I vissa fall finns också 

möjlighet att låta ärendet gå till skiljeförfarande.  

Varje stat beskattar sina medborgare och de rörelser som bedrivs inom landet. I en globa-

liserad värld där handel och förflyttning mellan stater ökar, uppstår det situationer där en 

person beskattas i flera stater för samma skatteobjekt. För att undvika att dubbel-

beskattning uppstår ingår stater dubbelbeskattningsavtal med varandra (skatteavtal). 

Syftet med skatteavtal är dels att undanröja dubbelbeskattning, dels att förhindra skatte-

flykt.  Ett skatteavtal reglerar vilket land som har rätt att beskatta en viss typ av inkomst. 

Det kan exempelvis gälla var en person har sitt hemvist eller vilka inkomster och för-

mögenhetstillgångar ett land har rätt att beskatta. Även om skatteavtalen har som syfte att 

undvika fall av dubbelbeskattning uppstår det emellanåt ändå. Den här uppsatsen kommer 

behandla vilka tvistlösningsmekanismer som står personer tillhanda när dubbelbeskatt-

ning uppstår. Uppsatsen kommer således behandla ömsesidig överenskommelse som är 

en tvistlösning mellan stater. Även skiljeförfarande enligt skatteavtal och skiljemanna-

konventionen inom EU kommer att behandlas.  

                                                           
1 Se bl.a. Wiman & Hultqvist SvSkT 2015:4 s 323 och Skatteverkets seminarium om BEPS den 1 

december 2015.  
2 OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting, 2013.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att belysa de möjligheter som finns till tvistlösning vid dubbelbeskatt-

ning i Sverige samt att utreda om Sverige uppfyller de krav som OECD ställer på området 

i och med BEPS-projektet. OECD:s slutliga rapport inom tvistlösning kommer att 

analyseras utifrån ett svenskt perspektiv.   

Den första frågeställningen är vilka tvistlösningsmekanismer som finns i Sverige för att 

lösa internationella dubbelbeskattningssituationer. Den andra frågeställningen är om 

Sverige behöver införa ändringar på området i och med de rekommendationer som OECD 

presenterade under hösten 2015. I anslutning till den andra frågan kommer också 

utmaningar om framtidens tvistlösningsmekanismer att diskuteras.   

1.3 Avgränsningar 

I uppsatsen kommer jag främst fokusera på att utreda vilka tvistlösningsmekanismer som 

finns att tillgå efter att dubbelbeskattning har uppstått eller kan förväntas uppstå. 

Förberedande uppgörelser mellan skattskyldiga och myndigheter, exempelvis Advanced 

Pricing Agreements (APA) inom internprissättningsområdet, kommer därför inte 

beskrivas ingående. Eftersom uppsatsen berör alternativ till det traditionella 

domstolsförfarandet kommer inte heller det ordinarie förfarandet att behandlas ingående. 

Däremot kommer jag att beröra APA och det traditionella domstolsförfarandet i den mån 

det är relevant för syftet, t.ex. för att belysa förhållandet mellan alternativa 

tvistlösningsmekanismer och det traditionella domstolsförfarandet.  

1.4 Metod  

I uppsatsen används en rättsdogmatisk metod. Metodens syfte är att rekonstruera en rätts-

regel eller lösning på ett rättsligt problem.3 Rättsdogmatiken utgår nästan alltid från en 

konkret problemställning.4 Svaren på problemen som undersöks letas reda på i de allmänt 

accepterade rättskällorna, så som lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och doktrin.5  

Eftersom uppsatsen fokuserar på skattekonsekvenser i internationella situationer är det 

nödvändigt att använda internationella rättskällor. Tolkningen av internationella 

rättskällor kan kräva att en annan metod än den som i normalfallet gäller vid tolkningen 

av svensk intern rätt. Skatteavtalen är folkrättsliga avtal som, till följd av att Sverige är 

                                                           
3 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s 21. 
4 A a s 23.  
5 A a s 21.  
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en dualistisk stat, blir en del av den svenska rättsordningen först sedan de införlivats 

genom så kallade införlivandelagar. Skatteavtal är internationella traktater och därmed 

finns det i 1969 års Wienkonvention regler om hur avtalen ska tolkas. OECD:s modell-

avtal, kommentarer till modellavtalet och rapporter kan också ge ledning för tolkningen 

av skatteavtal. Propositioner till skatteavtalen när de införlivas i svensk rätt har enligt 

Dahlberg förhållandevis lågt rättskällevärde.6 Enligt Dahlberg ska folkrättslig tolknings-

metod av svenska skatteavtal användas i så hög grad som möjligt.7 För tolkning av 

skiljemannakonventionen inom EU finns en uppförandekod.8  

Eftersom rekommendationer från OECD berörs i uppsatsen kommer rapporter samt övrigt 

material från OECD beaktas. Detta inkluderar OECD:s modellavtal och dess 

kommentarer, MEMAP, BEPS-rapporter, statistik, hemsida och inspelade konferenser. 

Även Skatteverkets verksamhet vid tvistlösning analyseras vilket gör att Skatteverkets 

rekommendationer, hemsida och BEPS-seminarium har beaktats. En intervju med 

anställd vid Skatteverket som arbetar med bl.a. ömsesidiga överenskommelser vid 

behörig myndighet utgör också material till denna uppsats, för att kunna beskriva det 

praktiska arbetet med ömsesidiga överenskommelser.   

1.5 Disposition 

Inledningsvis, i kapitel 2, redogörs översiktligt för vad ett skatteavtal är och dess syfte. 

En bakgrund ges också till OECD:s modellavtal och FN:s modellavtal. Därefter ges det i 

kapitel 3 en introduktion till tvistlösningsmekanismer.  

I kapitel 4 beskrivs ömsesidiga överenskommelser. Detta är en tvistlösningsmekanism 

som syftar till att undvika eller lindra dubbelbeskattning. Bestämmelser om ömsesidig 

överenskommelse finns i de skatteavtal Sverige har slutit med andra länder. De svenska 

skatteavtalen baseras till största del på OECD:s modellavtal, vilket i artikel 25 reglerar 

ömsesidig överenskommelse. Ömsesidig överenskommelse är en förhandling mellan 

behöriga myndigheter i de avtalsslutande staterna. Initiering av ett ärende kan ske av en 

skattskyldig som anser sig ha blivit, eller riskerar att bli, beskattad i strid med 

bestämmelserna i skatteavtalet. Det kan också vara så att behöriga myndigheter 

                                                           
6 Dahlberg, Internationell beskattning, s 259.  
7 A st.  
8 European Commission, Revised Code of Conduct for the effective implementation of the Convention on 

the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises 

(2009/C 322/01). 
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förhandlar med varandra i syfte att underlätta tolkning och tillämpning av skatteavtalet. 

Ömsesidig överenskommelse utgör ett alternativ till det traditionella domstolsförfarandet.  

I kapitel 5 berörs skiljeförfaranden. Detta inkluderar dels skiljeförfaranden i enlighet med 

Sveriges skatteavtal, dels skiljemannakonventionen inom EU.9 Sedan 2008 finns det en 

ny femte punkt i artikel 25 OECD:s modellavtal som stadgar att om de behöriga 

myndigheterna inte kan nå en överenskommelse ska ärendet lösas av en skiljenämnd. 

Skiljenämndens beslut är bindande. Sverige har i några skatteavtal tagit med möjligheten 

till skiljeförfarande. De olika skatteavtalen där denna möjlighet finns beskrivs och 

jämförs. För fall av dubbelbeskattning inom området internprissättning finns, förutom 

ömsesidiga överenskommelser, möjlighet till skiljeförfarande genom skiljemanna- 

konventionen. Syftet med konventionen är att beslut kan tas gällande prisjusteringar för 

internprissättning så att dubbelbeskattning undanröjs. Konventionen tillkom inom EU år 

1990.  

I kapitel 6 redogörs för BEPS-projektet, och arbetet som där har gjorts inom området för 

tvistlösning. De rekommendationer som OECD publicerade under hösten 2015 genom 

action 14 kommer att beskrivas och analyseras utifrån ett svenskt perspektiv. Analysen 

utgår i detta avsnitt från de tvistlösningsmekanismer som beskrivits i fjärde och femte 

kapitlen för att utvärdera om Sverige måste ändra delar av sin hantering av 

dubbelbeskattningsärenden.  

I kapitel 7 ges en avslutande diskussion på området. I den här delen görs en utblick, för 

att diskutera vilka utmaningar tvistlösning står inför i framtiden.  

Avslutningsvis kommer, i kapitel 8, ett avsnitt med slutsatser för att besvara uppsatsens 

frågeställningar. 

  

                                                           
9 Konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i 

intressegemenskapen (90/436/EEG).  
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2 Skatteavtal 

2.1 Skatteavtalens syfte 

Varje stat beskattar sina medborgare och de rörelser som bedrivs inom landet. I en globa-

liserad värld där handel och förflyttning mellan stater ökar, uppstår det situationer där en 

person beskattas i flera stater för samma skatteobjekt. Detta kallas internationell juridisk 

dubbelbeskattning, och uppstår när samma skattesubjekt är föremål för beskattning i 

minst två stater för samma skatteobjekt under samma tidsperiod.10 Detta skiljer sig från 

ekonomisk dubbelbeskattning som istället tar sikte på när beskattningsunderlaget är 

föremål för upprepad beskattning, t.ex. vinstutdelning i aktiebolag som beskattas först av 

bolaget och sedan av aktieägarna.11 För att undvika att dubbelbeskattning uppstår ingår 

stater dubbelbeskattningsavtal med varandra om hur skatter ska fördelas. 

De primära syftena med avtalen är att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatte-

flykt. Ett annat viktigt syfte är att uppmuntra investeringar mellan staterna.12 Avtalen 

innehåller regler om fördelning av beskattningsrätten. Avtalen är också en förutsättning 

för svenskbaserade koncerners möjligheter till investeringar i ett annat land. Om Sverige 

inte sluter skatteavtal, eller skatteavtal med dåliga avtalsvillkor, kan svenska investeringar 

i en annan stat försvåras eller helt utebli.13 Avtalen utgör en garanti för hur hög källskatt 

ett land kan ta ut på utdelning samt ränte- och royaltyintäkter, något som skapar en 

förutsägbarhet för företag.14 I Sverige är det vanligt att det är företag eller industrins 

intresseorganisationer som är initiativtagare till förhandlingar om nya skatteavtal.15  

2.2 Sveriges skatteavtal 

Överenskommelser med andra stater ingås i Sverige av regeringen enligt 10 kap. 1 § 

regeringsformen16 (RF). Det krävs enligt 10 kap. 3 § RF riksdagens godkännande av inter-

nationella avtal som förutsätter att en lag ändras, upphävs eller att ny lag stiftas. Av lag-

rummet framgår också att riksdagens godkännande krävs om det i övrigt gäller ett ärende 

som riksdagen vanligen beslutar i. Skatterätten tillhör det primära lagområdet och ska 

                                                           
10 Dahlberg, Internationell beskattning, s 27 f. 
11 A st. 
12 Skatteverket, Rättslig vägledning, Skatteavtals tillkomst och giltighet: 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.14/2961.html (hämtad 2015-12-10). 
13 Svenskt näringsliv, Konkurrenskraften i Sveriges skatteavtal, s 7.  
14 A st.  
15 Skatteverket, Rättslig vägledning, Skatteavtals tillkomst och giltighet. 
16 Regeringsformen (1974:152, omtryckt i SFS 2011:109).  
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därmed beslutas av riksdagen enligt 8 kap. 3 § RF. Skatteavtalen ska därmed godkännas 

av riksdagen för att gälla i Sverige. I Sverige tillämpas ett dualistiskt system, vilket inne-

bär att ett skatteavtal måste införlivas i den nationella rätten för att bli tillämpligt på 

nationell nivå.17 I Sverige sker införlivandet genom en särskild lag. Det är först när 

skatteavtalet blivit lag som det kan åberopas av Skatteverket och skattskyldiga vid de 

svenska domstolarna.  

Sverige har för tillfället cirka 80 skatteavtal ikraft med andra stater.18 Det första 

fullständiga skatteavtalet ingick Sverige med Tyskland år 1928.19 Sverige har fram till 

1990-talet haft ett konkurrenskraftigt skatteavtalsnät i jämförelse med andra länder.20 

Under de senaste åren har den svenska konkurrenskraften på området sjunkit. Regeringen 

kritiserades av Riksrevisionen under 2010 för att ha varit inaktiv med arbetet att utveckla 

det svenska skatteavtalsnätet.21 Sedan rapporten har det uttalats att finansdepartementet 

ska omfördela resurser för att i större utsträckning kunna omförhandla avtal samt införa 

nya avtal.22 I en undersökning från Svenskt näringsliv från 2014 konstaterades att sedan 

rapporten 2010 har Sverige tecknat 14 avtal/protokoll, vilket är ett relativt lågt antal 

jämfört med andra länder.23 Slutsatserna av undersökningen är att det är angeläget att 

regeringen agerar skyndsamt och prioriterar skatteavtalsarbetet för att inte Sveriges 

konkurrentländer ska få ett alltför stort försprång.24  De senaste svenska skatteavtalen som 

avtalats eller omförhandlats är bl.a. med Georgien (2014), Saudiarabien (2015) och 

Storbritannien/Nordirland (2015).  

2.3 Tolkning av skatteavtal 

Tolkning av skatteavtal kommer i det här avsnittet endast beröras översiktligt. Skatteavtal 

är överenskommelser mellan stater, d.v.s. internationella traktater. Tolkning av 

skatteavtal utgår därmed från 1969 års Wienkonvention. De tolkningsregler som finns i 

Wienkonventionen ska användas när enskilda, domstolar och skattemyndigheter tolkar 

skatteavtal.25 En traktat ska som utgångspunkt tolkas i överensstämmelse med den gängse 

meningen av traktatens uttryck sedda i sitt sammanhang och mot bakgrund av traktatens 

                                                           
17 Dahlberg, Internationell beskattning, s 250. 
18 IBFD Tax Research Platform, Treaty Status Sweden the 20th of November 2015. 
19 Dahlberg, Internationell beskattning, s 259.  
20 Konkurrenskraften i Sveriges skatteavtal, s 20. 
21 RiR 2010:24. 
22 Svenskt näringsliv, Konkurrenskraften i Sveriges skatteavtal, s. 3.  
23 A a s 19.  
24 A a s 20.  
25 RÅ 1996 ref. 84.  
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ändamål och syfte enligt artikel 31.1. Även överenskommelser som träffats vid ingående 

av traktaten, liksom dokument som upprättats och godkänts av båda parter ingår i 

tolkningen enligt artikel 31.2. Ett uttryck ska också tilläggas en speciell mening enligt 

artikel 31.4, om det fastställts att detta var parternas avsikt. Supplementära 

tolkningsmedel, såsom förarbetena och omständigheterna vid traktatens ingående, kan 

användas vid tolkningen av artikel 31. De kan också användas för att fastställa meningen 

när en tolkning enligt artikel 31 inte undanröjer oklarheter eller leder till ett resultat som 

uppenbarligen är orimligt eller oförnuftigt. Behandlingen av olika språkversioner berörs 

i artikel 33. Utgångspunkten är att en text författad på flera språk äger lika vitsord såvida 

inte traktatens text eller parterna kommit överens om annat.     

2.4 OECD:s modellavtal  

OECD är en ekonomisk samarbetsorganisation. För närvarande består OECD av 34 

medlemsstater.26 OECD startade år 1960 med 18 länder från EU samt USA och Kanada, 

som ett samarbetsorgan för ekonomisk utveckling.27 OECD har utvecklat en modell för 

ingående av skatteavtal.28 Inom OECD finns olika utskott som arbetar med en rad olika 

frågor, t.ex. utbildning, arbete, industri och entreprenörskap. Skattefrågor inom OECD 

behandlas av Skattekommittén (the Committee on Fiscal Affairs). Arbetet som skatte-

kommittén bedriver är bl.a. att utveckla OECD:s modellavtal. Den här modellen är inte 

bindande för staterna, men utgör ett avtalsutkast för hur stater kan komma överens i frågor 

som rör beskattning. Den första utgåvan av OECD:s modellavtal kom ut år 1963. Det 

senaste modellavtalet är från 2014 och består av 30 artiklar. Artiklarna kan grovt delas in 

i följande kategorier: definitionsartiklar, fördelningsartiklar, metodartiklar och övriga 

artiklar. Det finns även en kommentar till modellavtalet, vilket ger ledning vid tolkning 

och tillämpning av artiklarna. Medlemsstaterna kan göra dels reservationer till artiklarna 

i avtalet, dels anmärkningar till kommentaren. När Sverige ska ingå ett nytt skatteavtal 

med ett annat land bygger det svenska avtalsutkastet i stor utsträckning på modellavtalets 

utformning.29  

                                                           
26 OECD, Members and partners: http://www.oecd.org/about/membersandpartners/ (hämtad 2015-12-10). 
27 A st.  
28 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital, 2014. Fortsättningsvis ”OECD:s 

modellavtal” eller ”modellavtalet”.  
29 Dahlberg, Internationell beskattning, s 255.  
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Inom skatteområdet har OECD under de senaste åren varit aktiva. OECD inledde år 2013 

tillsammans med G20-länderna ett omfattande arbete mot internationell skatteflykt, 

nämligen BEPS-projektet.30 Mer om BEPS-projektet presenteras i kapitel 6.  

2.5 FN:s modellavtal 

Även FN har utarbetat ett modellavtal. Precis som OECD:s modellavtal används FN:s 

modellavtal som utgångspunkt i många avtalsförhandlingar. Likheten med OECD:s 

modellavtal är relativt stor, men FN:s modellavtal är utvecklat för att ta större hänsyn till 

källstatens rättigheter.31 Det innebär att i FN:s modellavtal prioriteras investeringsplatsen 

istället för landet som investeraren kommer från. Det var år 1967 som FN:s ekonomiska 

och sociala råd antog en resolution vars syfte var att fler skatteavtal skulle slutas mellan 

utvecklingsländer och industriländer.32 En grupp med experter utvecklade en modell i 

samband med resolutionens införande, vilket sedan publicerades 1980 som FN:s 

modellavtal.33 Den senaste uppdateringen av FN:s modellavtal är från år 2011. FN:s 

modellavtal kommer inte vara utgångspunkten i denna uppsats, men det är viktigt att 

känna till dess existens.  

  

                                                           
30 OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting, 2013.  
31 FN, United Nation Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries, 

s vi.  
32 A a s vii. 
33 A a s viii.  



 

 

12 
 

3 Tvistlösningsmekanismer 

3.1 Tvistlösning som metod  

Alternativ tvistlösning kan definieras som metoder för lösning av rättstvister på annat sätt 

än genom traditionell rättegång och dom.34 Tvistlösning kan ta flera former. Medling och 

skiljeförfarande35 är exempel på alternativ till det traditionella domstolssystemet.  Det är 

inom vissa rättsområden vanligt med alternativ till domstolsförfarande. Avtal mellan 

företag om att tvister ska gå till skiljeförfarande görs för att minska kostnader, förkorta 

tiden för avgöranden, och för att hålla detaljer om affärer hemliga. Tvistlösning som 

metod finns därmed inom flera samhällsområden. Inom skatterättens område används 

också alternativ till domstolsförfarande. I den här uppsatsen diskuteras tvistlösning när 

dubbelbeskattning uppstår i internationella situationer.    

3.2 Tvistlösning inom skatterättsområdet 

En skattskyldig har vid sidan av det traditionella domstolsförfarandet alternativ till att få 

dubbelbeskattningssituationer lösta. Alternativen utgörs av bilaterala konfliktlösnings-

möjligheter. De två alternativ som kommer beskrivas och analyseras i uppsatsen är dels 

ömsesidig överenskommelse, dels skiljeförfarande genom skatteavtalen och EU:s 

skiljemannakonvention. Ömsesidiga överenskommelser finns reglerade i de 

dubbelbeskattningsavtal Sverige har ingått med andra stater. I vissa skatteavtal finns 

också bestämmelser om att skjuta ärenden till skiljeförfarande om en lösning inte kan nås 

genom ömsesidig överenskommelse. EU:s skiljemannakonvention gäller däremot endast 

internprissättningsfrågor mellan de stater som anslutit sig till konventionen. 

Konventionen är således begränsad både till omfattning och geografiskt område.  

I kapitel 4 kommer ömsesidiga överenskommelser behandlas. I kapitel 5 kommer sedan 

skiljeförfarande att presenteras. Både skiljeförfarande enligt Sveriges skatteavtal och 

skiljemannakonventionen kommer beskrivas.    

 

 

                                                           
34 SOU 2007:26 s 15.  
35 Lag (1999:116) om skiljeförfarande.  
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4 Ömsesidig överenskommelse 

4.1 Inledning 

Ömsesidig överenskommelse är en tvistlösningsmekanism som har till syfte att undvika 

eller lindra dubbelbeskattning.36 Bestämmelser om ömsesidig överenskommelse finns i 

de skatteavtal Sverige har slutit med olika stater. När en person anser att beskattningen i 

något av de två länderna strider, eller riskerar att strida, mot skatteavtalet kan personen 

begära hjälp hos behörig myndighet. I korthet går det till så att behörig myndighet först 

försöker lösa problemet själv. Om det inte är möjligt ska behörig myndighet söka lösa 

frågan genom ömsesidig överenskommelse med det andra landet. Då kontaktas behörig 

myndighet i den avtalsslutande staten.  

4.2 Artikel 25 OECD:s modellavtal 

Ömsesidig överenskommelse som fenomen har en lång tradition bakom sig. Denna 

mekanism användes först i skatteavtalet mellan Österrike och dåvarande Preussen från 

1899.37 Ömsesidig överenskommelse som fenomen har ändrats lite till sitt innehåll under 

1900-talet, även om flera förslag har lyfts fram under åren.38 Förfarandet med ömsesidig 

överenskommelse togs in i modellavtalet under 1961 i den fjärde rapporten som då 

publicerades av OECD:s Skattekommitté.39 Förfarandet var dock inte nytt, utan har 

funnits i flera skepnader innan rapportens publicering. Mekanismen som sådan var i 

början baserad på att vara en icke-bindande och förhandlingsinriktad process mellan de 

båda staterna, inskränkt till att gälla vissa specifika problem.40  

Artikel 25 från OECD:s nuvarande modellavtal beskriver ömsesidig överenskommelse 

och ser ut som följer:  

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States 

result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this 

Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of 

those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of 

which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that 

of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within 

three years from the first notification of the action resulting in taxation not in 

accordance with the provisions of the Convention.  

                                                           
36 På engelska: mutual agreement procedure (MAP).  
37 Altman, Dispute Resolution under Tax Treaties, s 13.  
38 A a s 12.  
39 Lindencrona & Mattsson, Arbitration in taxation, s 48. 
40 Altman, Dispute Resolution under Tax Treaties, s 13. 
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2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be 

justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the 

case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting 

State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the 

Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any 

time limits in the domestic law of the Contracting States.  

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve 

by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or 

application of the Convention. They may also consult together for the elimination 

of double taxation in cases not provided for in the Convention.  

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each 

other directly, including through a joint commission consisting of themselves or 

their representatives, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the 

preceding paragraphs.  

5. Where, 

a) under paragraph 1, a person has presented a case to the competent authority of a 

Contracting State on the basis that the actions of one or both of the Contracting 

States have resulted for that person in taxation not in accordance with the provisions 

of this Convention, and  

b) the competent authorities are unable to reach an agreement to resolve that case 

pursuant to paragraph 2 within two years from the presentation of the case to the 

competent authority of the other Contracting State, any unresolved issues arising 

from the case shall be submitted to arbitration if the person so requests. These 

unresolved issues shall not, however, be submitted to arbitration if a decision on 

these issues has already been rendered by a court or administrative tribunal of either 

State. Unless a person directly affected by the case does not accept the mutual 

agreement that implements the arbitration decision, that decision shall be binding 

on both Contracting States and shall be implemented notwithstanding any time 

limits in the domestic laws of these States. The competent authorities of the 

Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this 

paragraph. 

Enligt första stycket kan den skattskyldige få tillgång till ömsesidiga överenskommelser 

i ärenden där denne anser sig ha blivit beskattad, eller kan komma att bli beskattad, i strid 

med bestämmelserna i skatteavtalet. Saken måste läggas fram till behörig myndighet 

inom tre år från det att den skattskyldige fick besked om den åtgärd som resulterade i 

beskattning i strid med avtalet. Om den skattskyldige lägger fram saken till behörig myn-

dighet förlorar han eller hon inte sin rätt att utnyttja ordinarie rättsmedel. Enligt det andra 

stycket i artikel 25 ska de behöriga myndigheterna sträva emot att lösa ärendet om de 

anser invändningen grundad. Först ska behörig myndighet lösa ärenden på egen hand 

genom att vidta de åtgärder som krävs för att beskattningen inte ska stå i strid med avtalet. 

Om det inte går ska behörig myndighet i den berörda avtalsslutande staten kontaktas. Av 
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andra stycket i artikel 25 framgår en skyldighet att förhandla med den andra staten, men 

inte för att faktiskt uppnå en överenskommelse. Proceduren som beskrivs i artikel 25.1-

2, där den skattskyldige initierar en ömsesidig överenskommelse som rör ett specifikt fall, 

kommer fortsättningsvis benämnas enskilda överenskommelser. Enskilda överens-

kommelser beskrivs mer ingående i avsnitt 4.4.  

En annan kategori av överenskommelser enligt OECD:s modellavtal är förfarandet i 

artikel 25.3. De behöriga myndigheterna kan förhandla med varandra i syfte att underlätta 

tolkning och tillämpning av skatteavtal. När de behöriga myndigheterna förhandlar om 

generella tolkningar och tillämpningar kommer det fortsättningsvis att benämnas 

generella överenskommelser. Det tredje stycket i artikel 25 ger också möjlighet för de 

behöriga myndigheterna att överlägga i syfte att undanröja fall av dubbelbeskattning som 

inte omfattas av skatteavtalen. Behörig myndighet ges därför rätt att ingå dels generella 

överenskommelser i reglerade fall, dels generella överenskommelser i oreglerade fall. 

Generella överenskommelser beskrivs mer ingående i avsnitt 4.5.  

Vidare berörs i OECD:s modellavtal artikel 25.4 hur de behöriga myndigheterna ska hålla 

kontakt. De behöriga myndigheterna kan ha direkt kontakt. Hur de behöriga myndighet-

erna ska upprätthålla sina kontakter är flexibelt utformade. De behöriga myndigheterna 

kan upprätthålla sina kontakter genom brev, telefon, sammanträden eller andra lämpliga 

sätt.41  Det finns även möjligheter att inrätta en gemensam kommission.  

Sedan 2008 finns det en ny femte punkt i artikel 25 modellavtalet som stadgar att om de 

behöriga myndigheterna inte kan nå en överenskommelse ska ärendet lösas av en skilje-

nämnd. Skiljenämndens beslut är bindande. Det ska dock noteras att det är de avtalsslu-

tande staterna som avgör om de i ett skatteavtal vill införa en sådan klausul om skiljeför-

farande, d.v.s. det är frivilligt. Det nya stycket är vanligen inte inkorporerat i de svenska 

skatteavtalen, men några exempel på skiljeförfarande finns. Detta kommer beskrivas i 

kapitel 5.  

4.3 Behörig myndighet 

Enligt skatteavtalen som Sverige har slutit ska ömsesidiga överenskommelser behandlas 

av behörig myndighet. Genom de olika skatteavtalen kan vi få reda på vem som är behörig 

myndighet. I de allra flest svenska skatteavtal finns reglerat vad som menas med behörig 

                                                           
41 OECD, Commentary on OECD Model Convention on Income and Capital, s 58. Fortsättningsvis 

“kommentaren till OECD:s modellavtal”. 
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myndighet. Bestämmelsen från OECD:s modellavtal baseras på artikel 3.1.f. Den 

vanligaste formuleringen av vad som avses med behörig myndighet i de svenska 

dubbelbeskattningsavtalen framgår nedan.42 

The term “competent authority” means: […] in the case of Sweden, the Minister of 

Finance, his authorized representative or the authority which is designated as a 

competent authority for the purposes of this Convention. 

I Sverige är det således finansministern, dennes befullmäktade ombud eller den myndig-

het åt vilken uppdras att vara behörig myndighet, som är behörig myndighet. Vad som 

ska anses utgöra behörig myndighet i Sverige preciseras i två förordningar. I förordning 

(2000:1077) om handläggning av ärenden enligt skatteavtal (handläggningsförordningen) 

regleras i 1 § att Skatteverket är den myndighet som handlägger ärenden om dubbelbe-

skattning enligt skatteavtal. Skatteverket ska dock enligt 2 § handläggningsförordningen 

överlämna ärendet till regeringen om ärendet är av särskild betydelse eller annars av sådan 

beskaffenhet att det istället bör avgöras av regeringen. I den ursprungliga lydelsen av 1 § 

handläggningsförordningen tillämpades beloppsgränser som angav att om ärenden över-

steg ett visst belopp skulle de handläggas av regeringen. Detta avskaffades dock genom 

SFS 2005:758. Istället för beloppsgränser anges nu i handläggningsförordningens § 1 att 

Skatteverket ska pröva sådana ärenden om inkomst-, fastighets- eller förmögenhetsskatt 

enligt skatteavtal eller annat avtal med stat där skatt har påförts. Generella 

överenskommelser som har i syfte att bestämma tolkning och tillämpning för framtiden 

borde falla utanför denna tillämpning, och således är det endast enskilda 

överenskommelser som faller inom Skatteverkets behörighet. I övriga fall utgör istället 

regeringen behörig myndighet. Innan förordningens ikraftträdande var 

finansdepartementet i allmänhet behörig myndighet, och arbetet bedrevs där under den 

internationella enheten.43  

Det finns också en förordning för det nordiska dubbelbeskattningsavtalets tillämpning, 

nämligen förordning (1998:1314) om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan de 

nordiska länderna (nordisk tillämpningsförordning). Den nordiska tillämpningsförord-

ningen är vidare i sin tillämpning än handläggningsförordningen. I förordningen sägs att 

regeringen föreskriver att ärenden som skall handläggas av behörig myndighet i Sverige 

                                                           
42 Se bl.a avtalen med Frankrike (1990) artikel 3.1.f, Nederländerna (1991) artikel 3.1.i, USA (1994) 

artikel 3.1.e.   
43 Lindencrona, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, s 89.  
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skall prövas av Skatteverket. Det betyder att Skatteverket är behörig myndighet i alla 

typer av ömsesidiga överenskommelser som omfattas av det nordiska skatteavtalet.  

Som beskrivits ovan är det Skatteverket som är behörig myndighet i Sverige. Det kan 

dock göras en skillnad mellan å ena sidan den behöriga myndigheten och å andra sidan 

den övriga förvaltningen. Behörig myndighet faller organisatoriskt under Skatteverkets 

rättsavdelning. Den behöriga myndigheten har en mer självständig roll i förhållande till 

övriga förvaltningen. Det finns trots denna uppdelning möjlighet för behörig myndighet 

att skicka sina ärenden på remiss till förvaltningen och de kan även rådfråga hur förvalt-

ningen har motiverat beslut som tagits.44 I dagsläget arbetar en grupp om sju personer 

med ärenden för ömsesidiga överenskommelser, i vilken både jurister och ekonomer 

ingår.45 

4.4 Enskilda överenskommelser  

4.4.1 Inledning 

En skattskyldig kan initiera en ömsesidig överenskommelse i ärenden där denne anser sig 

ha blivit beskattad eller kan komma att bli beskattad i strid med bestämmelserna i skatte-

avtalet. En initiering ska ske av den skattskyldige till behörig myndighet. Invändningen 

ska generellt sett framföras hos behörig myndighet i den stat där den skattskyldige har 

hemvist, undantag för där man är medborgare. Undantaget gäller ärenden som rör icke-

diskriminering i artikel 24.1 OECD:s modellavtal. Ärendet ska tas upp av behörig 

myndighet om framställan är välgrundad. Saken måste oftast läggas fram till behörig 

myndighet inom tre år från det att den skattskyldige fick besked om den åtgärd som 

resulterade i beskattning i strid med avtalet. Först ska behörig myndighet försöka att lösa 

situationen själv, men om inte saken kan lösas ska den andra staten kontaktas. Det finns 

ingen skyldighet att uppnå en överenskommelse, utan det finns endast ett krav på att 

förhandling ska ske. Enskilda överenskommelser har som syfte att lösa 

dubbelbeskattningssituationer som redan uppstått för den skattskyldige. En enskild 

överenskommelse kan därför inte gälla framåt i tiden, utan är istället specificerad till en 

tidigare händelse.  

                                                           
44 Sallander, Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal, s 170 f. Enligt uppgift från behörig 

myndighet. 
45 Behörig myndighet, intervju med anställd 2015-12-14. Den anställde ingår i gruppen om sju personer 

som arbetar med ömsesidiga överenskommelser.    
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I kommentaren till OECD:s modellavtal nämns att enskilda överenskommelser är de van-

ligaste ärendena, och av dem är det vissa frågor som oftare ger upphov till dubbelbeskatt-

ningssituationer. Dessa är bland annat frågor som rör inkomster hänförliga till fasta drifts-

ställen (artikel 7.2), frågor gällande verklig mottagare (artiklarna 9, 11.6 och 12.4), 

underkapitalisering (artiklarna 9 och 11.6) samt ärenden där information har varit 

bristande för att bestämma hemviststat (artikel 4.2), fast driftställe (artikel 5) och 

tillfälliga tjänster utförda av en anställd (artikel 15.2).46 Även justering av internprissätt-

ning (artikel 9.2) uppges vara problematiskt.47 Enligt behörig myndighet är stor del ären-

den just internprissättningsfrågor.48 

OECD publicerar varje år statistik för varje lands ömsesidiga överenskommelser.49 I den 

statistik från OECD som publicerats för 2014 fanns vid årets ingång 171 pågående 

ärenden i Sverige med OECD-länder som motpart och 15 med icke-OECD-länder.50 De 

nya ärenden som initierades under året var 87 stycken med OECD-länder som motpart 

och 4 med icke-OECD-länder. Detta kan jämföras med 2013 års statistik då 60 ärenden 

respektive 5 ärenden initierades.51 Vid utgången av 2014 var det 169 pågående ärenden 

med OECD-länder och 16 med icke-OECD-länder.52 Enligt statistiken ska också den 

genomsnittliga handläggningstiden under 2013 ha varit 15 månader, jämfört med nio 

månader för år 2014. Den kortare handläggningstiden under 2014 beror på att en stor del 

ärenden har gällt fonder, en typ av ärenden som vanligen löses snabbare än övriga 

ärenden.53 Fondärenden har dragit ner den genomsnittliga handläggningstiden för 2014, 

men det betyder inte att övriga ärenden går snabbare. Målet för ett ärende är att det ska 

vara klart inom två år, men det varierar i varje enskilt ärende hur lång tid det tar.54  

Det är svårt att genom statistiken dra generella slutsatser om hanteringen av ärenden vid 

behörig myndighet samt myndighetens effektivitet av att avsluta ömsesidiga 

överenskommelser. Granskar man Sveriges statistik över de senaste fem åren har antal 

                                                           
46 Kommentaren till OECD:s modellavtal, artikel 25 p. 9.  
47 Kommentaren till OECD:s modellavtal, artikel 25, p. 10-12.  
48 Behörig myndighet, intervju med anställd 2015-12-14.   
49 För statistik mellan åren 2006-2014, se följande länk: http://www.oecd.org/ctp/dispute/map-statistics-

2006-2014.htm#sweden (hämtad 2015-12-10). 
50http://www.oecd.org/ctp/dispute/MAP%20PROGRAM%20STATISTICS%20FOR%202014%20SWED

EN.pdf (hämtad 2015-12-10). 
51 http://www.oecd.org/ctp/dispute/MAP-programe-statistics-2013-sweden.pdf (hämtad 2015-12-10). 
52http://www.oecd.org/ctp/dispute/MAP%20PROGRAM%20STATISTICS%20FOR%202014% (hämtad 

2015-12-10). 
53 KPMG Tax News nr 44 2015-10-01. 
54 Behörig myndighet, intervju med anställd 2015-12-14.   
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ärenden som totalt initierats varit 104 (2010), 111 (2011), 100 (2012), 65 (2013) och 91 

(2014). Antal initierande ärenden i Sverige har legat på en relativt hög nivå varje år, med 

undantag för 2013. Undersöker man antal pågående ärenden vid slutet av varje 

rapporteringsperiod finner vi följande: 134 (2010), 163 (2011), 198 (2012), 183 (2012) 

och 186 (2014). Jämför man också dessa siffror med 2006 års statistik då det fanns 94 

pågående ärenden vid slutet av rapporteringsperiodens slut verkar det som att antalet 

pågående ärenden vid myndigheten under de senaste åren ökat.55 I och med BEPS-

projektet har det på flera håll framförts spekulationer om att ömsesidiga 

överenskommelser kommer öka ännu mer i antal, i alla fall i en övergångsperiod.56 Även 

behörig myndighet själva tror att antal ärenden kommer att öka i och med BEPS-

projektet.57 Ett effektivt system vid behörig myndighet behöver därför finnas. Samarbetet 

mellan stater inom det här området är därmed viktigt för att ärenden ska kunna lösas 

effektivt.  

4.4.2 Enskilda överenskommelser i svenska skatteavtal 

Samtliga svenska skatteavtal innehåller någon sorts motsvarighet till artikel 25.1-2 

OECD:s modellavtal, d.v.s. enskilda överenskommelser finns reglerade. Det ska dock 

klargöras att det finns avvikelser från modellavtalet i flera skatteavtal som Sverige har 

ingått med andra stater. Sallander har funnit fem olika huvudgrupper av avvikelser från 

artikel 25.1 i de svenska skatteavtalen.58 För det första finns det en grupp av skatteavtal 

som inte har någon hänvisning till artikel 24.1 eller annorlunda utformning av hänvis-

ningen.59 Den andra gruppen av skatteavtal saknar tidsgräns för att ansöka om en enskild 

överenskommelse, eller har en annorlunda tidsgräns jämfört med modellavtalet.60 Den 

tredje gruppen av skatteavtal har en annan utformning än modellavtalet, t.ex. i det 

kanadensiska skatteavtalet regleras att ansökan om ömsesidig överenskommelse ska ske 

skriftligen.61 I den fjärde gruppen av skatteavtal finns avvikelser från modellavtalet 

gällande initiering av överenskommelse, t.ex. ställs i avtalet med Österrike ett högre krav 

genom att en person ska kunna visa att det finns en dubbelbeskattning för att initiera ett 

                                                           
55 http://www.oecd.org/ctp/dispute/43764924.pdf (hämtad 2015-12-10). 
56 Se bl.a. Wiman & Hultqvist SvSkT 2015:4 s 323 och Skatteverkets seminarium om BEPS den 1 

december 2015. 
57 Behörig myndighet, intervju med anställd 2015-12-14.   
58 Sallander, Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal, s 94 ff.  
59 Se bl.a. avtalen med Österrike (1959), Australien (1981) och Taiwan (2001).  
60 Se bl.a. avtalen med Österrike (1959) artikel 22 och Tyskland (1992) artikel 40.  
61 Avtalet med Kanada (1996) artikel 24.1.  
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ärende.62 Slutligen berör den femte gruppen de skatteavtal som avviker gällande ansök-

ningsförfarandet. Som redan nämnts har Kanada en mer utförlig beskrivning av ansök-

ningsförfarandet. Dels ska ansökan om ömsesidig överenskommelse vara skriftlig enligt 

skatteavtalet, dels ska den innehålla grunderna för en reviderad beskattning.63 Ett annat 

exempel på avvikelse från ansökningsförfarandet är i avtalet med Belgien. I skatteavtalet 

stadgas att de behöriga myndigheterna ska avtala om vilka bevis en skattskyldig måste 

kunna uppvisa.64 

Gällande artikel 25.2 i OECD:s modellavtal har Sallander funnit tre grupper av avtal som 

Sverige ingått med andra stater som skiljer sig från modellavtalet. För det första finns det 

avtal där bestämmelser om implementering saknas.65 I den andra gruppen av avtal har 

ytterligare bestämmelser om implementering lagts till. Här har exempelvis skatteavtalet 

med Jamaica och USA mer omfattande bestämmelser om implementering.66 Den tredje 

kategorin av skatteavtal har en annan utformning eller ordalydelse jämfört med 25.2 

OECD:s modellavtal.67 

Sammanfattningsvis kan sägas att artikel 25.1-2 finns i de svenska skatteavtalen, men 

med vissa mindre variationer. Det gäller således att undersöka varje skatteavtal noggrant 

när tillämpning av artiklarna i de olika avtalen ska ske.   

4.4.3 Proceduren från initiering till handläggningsstart 

I OECD:s modellavtal är det artikel 25.1-2 som reglerar enskild överenskommelse. En 

juridisk eller fysisk person kan initiera ett ärende. Personen ska ha blivit eller riskerar att 

bli beskattade i strid med gällande skatteavtal. Det är således helt upp till den skattskyl-

dige att initiera ett ärende. Det är tillräckligt att den skattskyldige gör sannolikt att den 

ena eller båda av de avtalsslutande staterna kommer att vidta beskattningsåtgärder som 

leder till dubbelbeskattning eller strider mot avtalet. Beskattningen behöver därför inte 

vara fastställd. I kommentaren anges att risken ska vara ”a risk which is not merely 

possible but probable”.68 Beviskraven borde därför inte vara särskilt högt uppställda. De 

                                                           
62 Avtalet med Österrike (1959) artikel 22.1-2.  
63 Avtalet med Kanada (1996) artikel 24.1.  
64 Avtalet med Belgien (1991) artikel 25.4.  
65 Se bl.a. avtalen med Kanada (1996) artikel 24.2 och Irland (1993) artikel 27.2. 
66 Avtalen med Jamaica (1985) artikel 25.2 och (USA) artikel 25.2.  
67 Se t.ex. avtalen med Österrike (1959) artikel 22.2 och Nya Zeeland (1979) artikel 25.1.  
68 Kommentaren till OECD:s modellavtal, artikel 25, p. 14. 
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flesta svenska dubbelbeskattningsavtal följer detta lägre ställda krav, men några språkliga 

avvikelser kan hittas i bl.a. avtalet med Kenya och Österrike.69  

Ansökningen ska enligt modellavtalet ske hos behörig myndighet i den skattskyldiges 

hemviststat. Det är tidpunkten för när beskattningen blir påförd som bestämmer vilken 

som blir den skattskyldiges hemviststat.70 Det finns ett undantag till vad som ska anses 

utgöra hemviststat i artikel 25.1 i OECD:s modellavtal, nämligen fall som rör beskattning 

som är diskriminerande enligt artikel 24.1. I sådana fall ska ansökan ske hos behörig 

myndighet i den stat där den skattskyldige är medborgare. I några svenska skatteavtal 

saknas hänvisningen till artikel 24.1.71  

Skatteavtalen reglerar generellt sett inte vad som ska ingå i en ansökan. I kommentaren 

till modellavtalet rekommenderas att det ska vara få formalitetskrav.72 Som tidigare 

beskrivits finns det några avtal med vissa formaliteter uppställda gällande ansökan, t.ex. 

i skatteavtalen med Kanada och Belgien. Skatteverket informerar på sin webbplats vad 

som ska ingå i en ansökan till Skatteverket om ömsesidig överenskommelse. De punkter 

som har skrivits upp på hemsidan kommer från MEMAP.73 Enligt Skatteverkets hemsida 

är ansökan avgiftsfri. Ansökan bör vara skriven på engelska om den avser ett land utanför 

Norden, och bör innehålla följande uppgifter: 74 

 Namn, adress, personnummer eller organisationsnummer för sökanden 

 Vilket land ärendet gäller 

 Hänvisning till vilken artikel i ett skatteavtal som tillämpats felaktigt samt en 

redogörelse för varför sökanden anser att avtalet tillämpats felaktigt 

 Namn, adress och om möjligt även identifikationsnummer på eventuellt berört 

utländskt företag som är i intressegemenskap med det ansökande företaget samt 

redogörelse för vilken relation de båda företagen har till varandra 

 Vilket eller vilka beskattningsår som ansökan avser 

 Namn på skattekontor eller liknande som vidtagit justeringen i utlandet 

 Beskrivning av samtliga relevanta fakta i ärendet och en redogörelse för 

grunderna för beskattningen i det andra landet 

 Redogörelse för belopp samt hur dessa har beräknats 

 För ärenden om internprissättning ska relevant dokumentation om koncernens 

interna priser bifogas 

                                                           
69 Avtalet med Kenya (1973) art. XXIV, avtalet med Österrike (1959) art. 22.1-2.  
70 Kommentaren till OECD:s modellavtal, artikel 25, p. 17. 
71 Sallander, Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal, s 176.  
72 Kommentaren till OECD:s modellavtal, artikel 25, p. 41. 
73 OECD, Manual on effective mutual agreement procedures (MEMAP), 2007, s 14 f. 
74 Skatteverket, Ansökan till Skatteverket om att undanröja internationell dubbelbeskattning: 

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/internationellainkomster/dubbelbeskattningavrak

ning/undanrojandeavdubbelbeskattning.4.69ef368911e1304a625800011554.html (hämtad 2015-12-10). 
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 Kopior av relevanta handlingar som skickats till eller tagits emot från 

skattemyndighet i utlandet 

 Uppgift om frågan har överklagats till domstol i Sverige eller i utlandet samt 

kopior på sådana domar 

 Uppgift om eventuell Advance Pricing Agreement (APA) eller annan 

överenskommelse som har betydelse för ärendet 

 Eventuell fullmakt att företräda sökanden 

 Sökandens eventuella förslag till lösning av ärendet 

 Övriga relevanta uppgifter eller handlingar 

Skatteverket skriver på sin hemsida att det många gånger krävs kompletterande uppgifter 

från den skattskyldige vid ett senare stadium. Det bör ligga i den skattskyldiges intresse 

att komplettera sin ansökan och vara behjälplig eftersom det ofta endast är den 

skattskyldig som har den informationen som krävs i ärendet. Modellavtalets artikel 25.2 

säger att behörig myndighet ska pröva en ansökan om den är välgrundad (”if the objection 

appears to be justified”). De flesta svenska avtalen följer modellen.75 Bedömningen av 

om en ansökan inte är välgrundad och därmed kan avvisas görs av behörig myndighet. 

Avvisning kan ske om t.ex. ansökan är bristfällig, avser en hypotetisk fråga, är en 

okomplicerad fråga, avser en avslutad transaktion eller då en överenskommelse helt 

enkelt inte är möjlig eller av andra skäl är olämplig.76 Vid behörig myndighet finns i 

dagsläget generellt inte några interna regleringar för hur förfarandet för ömsesidiga över-

enskommelser ska gå till.77 En prövning görs från fall till fall. Sammanfattningsvis kan 

sägas att det verkar vara oreglerat hur en avvisning går till och vad som kan vara grund 

för det, vilket kan riskera att avvisningsförfarandet kan bli godtyckligt.  

Det finns tidsgränser för när ett ärende måste läggas fram till den behöriga myndigheten, 

d.v.s. när initiering ska ske. Den vanligaste tidsgränsen finns i modellavtalets artikel 25.1 

som anger gränsen om tre år. Den skattskyldige måste då ansöka om enskild överenskom-

melse vid behörig myndighet inom tre år från det första meddelandet som underrättat den 

skattskyldige om beskattningen. Skulle det vara så att en skattskyldig vill starta en 

initiering innan beskattningen har fastställts börjar tidsfristen löpa först när taxeringen är 

fastställd och har meddelats.78 Det finns andra tidsgränser i vissa av de svenska avtalen, 

t.ex. Mexico fyra och ett halvt år, Venezuela två år, Nigeria sex år.79 Det finns också de 

                                                           
75 Sallander, Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal, s 178. 
76 A a s 179. Enligt uppgift från behörig myndighet.  
77 Behörig myndighet, intervju med anställd 2015-12-14.   
78 Kommentaren till OECD:s modellavtal, artikel 25, p. 21. 
79 Avtalen med Mexico (1992) artikel 24.1, Venezuela (1993) artikel 25.1 och Nigeria (2004) artikel 24.1. 
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stater som med Sverige inte har uppställt någon tidsgräns alls.80  Rent praktiskt, om det 

inte finns tidsgräns i skatteavtalet, kommunicerar behörig myndighet i Sverige med den 

andra staten innan ett ärende tas upp. Det är viktigt att båda myndigheter tycker att 

ansökan har tillräcklig information innan ärendet startas.81 Detsamma gäller om tids-

gränsen i avtalet är utsatt, men om en ansökan kommer in något senare. I dessa fall är 

behörig myndighet i Sverige inte alltid så strikta, utan tillåter att ärendet ändå initieras om 

det finns tillräckligt med information.82 Det viktigaste är då att den andra staten också 

godkänner att ärendet tas upp, något som behöriga myndigheter får kommunicera om.  

När en initiering har gjorts från en skattskyldig är det inte alltid så att den behöriga myn-

digheten måste kontakta den andra avtalsstaten. Vissa ärenden kan lösas internt, d.v.s. 

den behöriga myndigheten behöver inte ta kontakt med den andra avtalsstaten. Om dub-

belbeskattningen beror på åtgärder i hemviststaten kan egna korrigeringar göras för att 

rätta till dubbelbeskattningssituationen.83 Även om det löses internt kan det vara en god 

idé att meddela den andra staten om förfarandet.84 En sådan intern korrigering stödjer sig 

i svensk rätt på regleringen i 65 kap. 11 § IL. Om en skattskyldig beskattas för samma 

inkomst både i Sverige och utomlands får regeringen, för att undanröja eller lindra dub-

belbeskattningen, helt eller delvis medge befrielse från skatt om det finns ömmande om-

ständigheter eller annars synnerliga skäl. 

Om inte den behöriga myndigheten som fått in en ansökan kan lösa ärendet själv ska 

kontakt tas med den andra staten. Det finns enligt artikel 25.2 OECD:s modellavtal en 

skyldighet att förhandla, men det finns ingen skyldighet att komma överens. Som nämnts 

finns alternativet med bindande skiljeförfarande i artikel 25.5, men de allra flesta svenska 

skatteavtal innehåller inte någon sådan bestämmelse.  

4.4.4 Skattskyldiges roll under ärendets gång 

Enskilda överenskommelser är uppgörelser mellan stater. Den skattskyldiges roll under 

processen är framför allt att tillhandahålla den behöriga myndigheten med den 

information som behövs för att överenskommelse ska kunna träffas. Det kan uppkomma 

problem under överenskommelsens gång genom bl.a. flera bolags inblandade i ett ärende 

                                                           
80 Se bl.a. avtalen med Österrike (1959) och Tyskland (1992). 
81 Behörig myndighet, intervju med anställd 2015-12-14.   
82 Behörig myndighet, intervju med anställd 2015-12-14.   
83 Kommentaren till OECD:s modellavtal, artikel 25, p. 31-32. 
84 A st.  
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samt om fysiska personer med information inom företaget har slutat sin anställning. 

Enligt behörig myndighet är den skattskyldiges roll mycket viktig då det är den personen 

som oftast är den enda som har nödvändig information.85 Även om den skattskyldige har 

en informationsroll i processen så är rollen och inflytandet i övrigt mycket begränsat. En 

enskild överenskommelse berör förhållandet mellan avtalsstaterna, och den skattskyldige 

är inte del i förhandlingarna.86 Den skattskyldige har inte heller rätt att delta eller påverka 

förutom i sin ansökan och i tillhandahållandet av information. Det finns inte heller någon 

skyldighet för den behöriga myndigheten att informera den skattskyldige om hur 

processen utvecklas.  

Ett specialfall där den skattskyldiges roll är mer framträdande är i avtalet med Tyskland 

(1992). Ömsesidiga överenskommelser är reglerade i artikel 40. I artikel 41 finns en 

beskrivning av förfarandet. Den skattskyldige har enligt artikel 41.4 rätt att framställa 

egna yrkanden, och de personer som berörs av ärendet ska också höras. Skatteavtalet är i 

den här delen unikt för svensk del.  

4.4.5 De behöriga myndigheternas roll under ärendets gång 

Den behöriga myndigheten ska ta kontakt med den andra myndigheten i avtalsstaten. I 

artikel 25.4 modellavtalet regleras hur de båda avtalsstaterna kan ta kontakt med varandra. 

Utan en sådan här bestämmelse finns det risk att det kan ses som inblandning i en stats 

inre angelägenheter om en tjänsteman tar direktkontakt med en myndighet i en annan stat. 

Syftet med artikel 25.4 är därför dels att reglera att de behöriga myndigheterna kan ta 

kontakt med varandra, dels på vilket sätt denna kontakt kan tas.87 Det finns inga svenska 

avtal som exakt avspeglar modellavtalets artikel 25.4, utan större och mindre variationer 

förekommer.88 Till exempel har i vissa avtal möjligheten till att avtala genom en 

gemensam kommission (”joint commission”) tagits bort. 

Praktiskt sett sker normalt kommunikationen mellan de behöriga myndigheterna genom 

brevväxling, men även e-mejl, faxmeddelanden och telefonmöten används. Personliga 

möten tillämpas vid mer omfattande ärenden. I korrespondensen mellan de behöriga 

myndigheterna inkluderas omständigheterna i fallet, förutsättningar, praktisk information 

                                                           
85 Sallander, Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal, s 184. Enligt uppgift från behörig 

myndighet.  
86 A st. 
87 Kommentaren till OECD:s modellavtal, artikel 25, p. 57. 
88 Sallander, Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal, s 186.  
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och argumentation för både den egna saken och för en gemensam lösning. En sådan här 

korrespondens kan pågå flera år och att nå en överenskommelse kan ta mellan ett och fem 

år.89 Ibland kan det gå fortare än så, ibland till och med längre tid. Målsättningen under 

processens gång är att hitta en lösning där dubbelbeskattningen kan tas bort eller lindras 

på ett tillfredsställande sätt för båda stater. En orsak till att det ofta drar ut på tiden i de 

här ärendena är för att missförstånd eller oenighet över informationen förekommer.90 Det 

är därför av stor vikt att båda myndigheterna har tillgång till samma information. Det 

rekommenderas att de behöriga myndigheterna vid förhandlingens början sammanställer 

ett dokument med ställningstaganden (”position paper”) där det framgår den behöriga 

myndighetens tolkning av informationen i ärendet och hur ärendet bör lösas enligt 

myndigheten.91 Ställningstaganden kan skickas mellan myndigheterna i några omgångar. 

Det är viktigt att alla argument framställs. När behöriga myndigheter har försökt så långt 

det går i skrift, men fortfarande inte har något resultat, är det vanligt att man träffas och 

förhandlar i de större ärendena.92 En bekräftelse av en överenskommelse ska sedan ske 

genom utväxling av brev. Det rekommenderas även att det görs en plan för 

implementeringen av överenskommelsen.93 Träffas ingen överenskommelse som löser 

ärendet kommer dubbelbeskattningen att kvarstå.  

4.4.6 Beslut om skatt och anstånd med betalning  

Om en bestämmelse i ett skatteavtal som Sverige har ingått med en annan stat leder till 

att ett beslut om skatt ska ändras, får regeringen eller den myndighet som regeringen be-

stämmer vidta sådan ändring. Bestämmelsen som bemyndigar denna ändring framgår av 

67 kap. 38 § skatteförfarandelagen94 (SFL). Paragrafen ersätter den tidigare 7 kap. 4 § 

taxeringslagen95 (TL). Bestämmelsen infördes i taxeringslagen för att det inte i varje lag 

om skatteavtal skulle behöva tas in en bestämmelse om att regeringen, i den mån det följer 

av avtalet, får besluta om ändring i taxeringar m.m.96 Beslut om att skatt ska ändras enligt 

ovan beskrivning får inte överklagas, vilket framkommer av 67 kap. 39 § SFL.  

                                                           
89 Sallander, Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal, s 188. Enligt uppgift från behörig 

myndighet.  
90 MEMAP s 25.  
91 A a s 26 f. 
92 Behörig myndighet, intervju med anställd 2015-12-14.   
93 A a s 30. 
94 Skatteförfarandelagen (2011:1244).   
95 Taxeringslagen (1990:324).  
96 Prop. 1978/79:56 s 34.  
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Enligt 63 kap. 4 § SFL kan, vid handläggning av ärende enligt skatteavtal, regeringen 

eller den myndighet som regeringen har bestämt att handlägga sådant ärende bevilja 

anstånd med betalning av den skatt som ärendet gäller. Detta gäller både skiljemannakon-

ventionens ärenden och ömsesidig överenskommelse. Anståndet får beviljas längst tre 

månader efter dagen en enskild överenskommelse träffats enligt 63 kap. 6 § SFL.  

4.4.7 Förhållandet till domstolsprocess 

En utgångspunkt i modellavtalets artikel 25.1 är att ömsesidig överenskommelse ska 

kunna erbjudas den skattskyldige oavsett om de ordinarie rättsmedlen har uttömts eller 

inte. Det huvudsakliga syftet med ömsesidig överenskommelse är att den skattskyldige 

ska slippa föra domstolsprocess i flera stater, d.v.s. det finns till för att underlätta för den 

skattskyldige. Därför får inte en ömsesidig överenskommelse tillintetgöra möjligheten till 

domstolsprövning. Ett problem kan uppstå om parallella förfaranden inleds, d.v.s. både 

en ömsesidig överenskommelse och en domstolsförhandling.  

De flesta skatteavtal som Sverige har ingått med stater innehåller formuleringen att den 

skattskyldige har rätt till att initiera en ömsesidig överenskommelse oavsett interna rätts-

medel. Det finns dock två avtal som skiljer sig på så sätt att relationen mellan enskilda 

överenskommelser och domstolsprocesser har reglerats mer ingående i skatteavtalet. 

Enligt skatteavtalet med Grekland måste den skattskyldige göra en framställan om enskild 

överenskommelse före det att frågan anhängiggörs vid grekisk skattedomstol.97 I skatte-

avtalet med Italien beskrivs i det bifogade protokollet att enskild överenskommelse inte 

utgör ett alternativ till en domstolsprocess enligt den italienska interna rättsordningen. 

Om den tvist som framläggs hos den behöriga myndigheten rör uttagande av italiensk 

skatt i strid med avtalet måste en domstolsprocess i Italien alltid inledas först.98 Rent 

praktiskt skjuter skattedomstolen i landet upp avgörandet och inväntar resultatet av den 

behöriga myndighetens förfarande.99 Det finns också några skatteavtal där det inte 

reglerats något om relationen till interna rättsmedel. Det betyder i praktiken att det för 

den skattskyldige endast finns tillgång till antingen ömsesidig överenskommelse eller den 

                                                           
97 Avtal med Grekland (1961) art. XXVIII. 
98 Protokollet till avtalet med Italien (1980): punkt h. 
99 Prop. 1982/83:81 s 69.  
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interna domstolsprocessen.100 Om en sådan strikt tillämpning görs av behörig myndighet 

är dock oklart.  

Hur det än är formulerat i avtalen finns det en risk för att det uppstår en dubbel icke-

beskattningssituation ifall både en ömsesidig överenskommelse och en domstolsprocess 

pågår samtidigt. Enligt kommentaren till OECD:s modellavtal kan situationer med risk 

för dubbel icke-beskattning undvikas genom att de behöriga myndigheterna inte börjar 

förhandla innan domslut har meddelats.101 Om ärendet går till domstol är det vanligt att 

den behöriga myndigheten av kostnadsskäl vilandeförklarar ärendet i väntan på dom. 

Processerna kan också löpa parallellt, men med krav på att den skattskyldige återkallar 

sin talan vid domstolen strax innan överenskommelse träffas.102 Enligt den svenska 

myndigheten finns det ingenting som hindrar den skattskyldige att föra parallella 

processer i domstol och vid den behöriga myndigheten, utan då får någon av de två 

metoderna beskrivna ovan användas.103 Det är vanligt att ett ärende skjuts upp tills domen 

kommer. Behörig myndighet har möjlighet att göra ett annat beslut än domstolen när 

ärendet sedan tas upp igen.104 

4.4.8 Sammanfattning  

En skattskyldig kan initiera en ömsesidig överenskommelse i ärenden där denne anser sig 

ha blivit beskattad, eller kan komma att bli beskattad, i strid med bestämmelserna i skatte-

avtalet. En initiering ska ske av den skattskyldige till den behöriga myndigheten. Det är 

tillräckligt för den skattskyldige om personen gör sannolikt att den ena eller båda av de 

avtalsslutande staterna kommer att vidta beskattningsåtgärder som leder till 

dubbelbeskattning eller strider mot avtalet. Det finns en skyldighet för behörig myndighet 

att förhandla, men det finns ingen skyldighet att komma överens. En skattskyldig kan 

under ärendets gång bli beviljad anstånd med betalning av den skatt som ärendet gäller. 

Den skattskyldige har också rätt till att initiera en ömsesidig överenskommelse oavsett 

interna rättsmedel. 

                                                           
100 Se bl.a. avtal med Israel (1959) artikel XX, Kenya (1973) artikel XXIV och Nya Zeeland (1979) 

artikel 25.1.  
101 Kommentaren till OECD:s modellavtal, artikel 25.2, p. 42.  
102 Kommentaren till OECD:s modellavtal, artikel 25, p. 25. Se även p. 34-35 och 42. 
103 Sallander, Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal, s 183. Enligt uppgift från behörig 

myndighet.  
104 Behörig myndighet, intervju med anställd 2015-12-14.   
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4.5 Generella överenskommelser  

4.5.1 Inledning 

Det finns enligt OECD:s modellavtal möjlighet för behöriga myndigheter att, förutom 

enskilda överenskommelser initierade av den skattskyldige, rådgöra med varandra mer 

generellt. Detta framgår av artikel 25.3 som omfattar både situationer som berör frågor 

som är reglerade i skatteavtalen (artikel 25.3 första meningen), och situationer som inte 

har reglerats i avtalen (artikel 25.3 andra meningen). Överenskommelserna benämns som 

generella överenskommelser i reglerade eller i oreglerade fall. Till skillnad från enskilda 

överenskommelser som behandlar en uppkommen situation är generella 

överenskommelser inriktade mot att lösa framtida situationer. De flesta svenska 

skatteavtal följer art. 25.3 av modellavtalet, vilket betyder att generella 

överenskommelser i både reglerade och oreglerade fall finns i avtalen.105 Det finns dock 

vissa avvikelser från OECD:s modellavtal i de skatteavtal Sverige har ingått med andra 

stater. Sallander har kategoriserat avvikelserna från modellavtalets artikel 25.3 i fem 

grupper.106 För det första finns det skatteavtal som har en annan lydelse av artikel 25.3. 

Till exempel finns i avtalen med USA, Tyskland och Frankrike en lista med områden som 

särskilt lämpar sig för generella överenskommelser.107 En andra kategori är skatteavtal 

som endast har stadgat generella överenskommelser i reglerade fall.108 Den tredje 

kategorin innefattar istället att endast generella överenskommelser i reglerade fall finns 

stadgade, men med en annan lydelse än OECD:s modellavtal artikel 25.3.109 I den fjärde 

kategorin av fall där avvikelse finns är i de avtal där en motsvarighet till artikel 25.3 till 

modellavtalet helt saknas.110 Den sista kategorin av skatteavtal har ett ytterligare tillägg 

till artikel 25.3, främst i form av hur proceduren ska gå till mellan de behöriga 

myndigheterna.111 

4.5.2 Proceduren vid generella överenskommelser 

Enligt Sallander är det inte helt klart hur proceduren vid generella överenskommelser går 

till hos den behöriga myndigheten i Sverige.112 Generella överenskommelser är relativt 

                                                           
105 Sallander, Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal, s 97.  
106 A a s 98 ff.  
107 Avtalen med USA (1994) artikel 25.3, Tyskland (1992) artikel 40.3 och Frankrike (1990) artikel 25.3.  
108 Se t.ex. avtalet med Chile (2004) artikel 25.3.  
109 Se t.ex. avtalen med Grekland (1961) artikel XXVII och Nya Zeeland (1979) artikel 25.2.  
110 Avtalet med Israel (1959) art. XX.  
111 Se t.ex. avtalet med Frankrike (1990) artikel 25.5.  
112 Sallander, Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal, s 195. Enligt uppgift från behörig 

myndighet. 
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ovanliga, så därför sankas också ett formaliserat förfarande.113 Ett förslag till 

överenskommelse väcks av någon av de behöriga myndigheterna, och överenskommelsen 

sker därefter mellan myndigheterna. Detta gör att generella överenskommelser skiljer sig 

från enskilda överenskommelser. Det finns inte heller några tidsgränser för generella 

överenskommelser. Gällande hur kontakten ska ske gäller också vid generella 

överenskommelser proceduren som föreskrivs i artikel 25.4.  

Det är vanligast att en överenskommelse görs av finansdepartementet istället för 

Skatteverket.114 De generella överenskommelserna som träffas finns oftast införda i de 

olika skatteavtalen eller i protokoll som bifogats till skatteavtalen. I protokollen skrivs 

oftast överenskommelsen ned, och har det dessutom bifogats till skatteavtalet har över-

enskommelsen normalt riksdagsbehandlats.115 Protokollen, till skillnad från att infoga be-

stämmelsen direkt i avtalet, innehåller vanligen mer detaljerade bestämmelser om hur 

vissa delar av skatteavtalet ska tolkas och tillämpas. Även procedurfrågor vid behörig 

myndighet kan behandlas i protokollen. Protokollen kan kallas ”annex” eller ”memoran-

dum of understanding” i vissa fall. Ibland förekommer att det finns skriftväxling mellan 

de båda myndigheterna till protokollet. Skriftväxlingen är oftast bakgrunden till överens-

kommelsen. Enligt Sallander bör överenskommelser som ingåtts av regeringen offentlig-

göras i en SFS samt SÖ.116 Om överenskommelsen ingåtts av Skatteverket bör den införas 

i deras författningspublikation.117 Om en generell överenskommelse har effekt som 

allmänna råd däremot behöver de inte offentliggöras, t.ex. bestämmelser om 

myndigheternas handläggningsprocedur.118 

4.6 Det nordiska skatteavtalet 

Sedan 1983 har det funnits ett nordiskt skatteavtal. Nuvarande avtalsversion är från 

1996.119 Flera ändringar har gjorts sedan 1996, senast år 2011.120 Det nordiska 

skatteavtalet är speciellt till sin natur eftersom det är multilateralt. Bestämmelserna om 

ömsesidig överenskommelse finns i avtalets artikel 28. Avtalets artikel 28.1-2 

                                                           
113 Sallander, Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal, s 195. Enligt uppgift från behörig 

myndighet. 
114 Behörig myndighet, intervju med anställd 2015-12-14.   
115 Sallander, Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal, s 333.  
116 A a s 331. 
117 A st. 
118 A st.   
119 Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna.  
120 Lag (2011:1382) om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska 

länderna. 
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överensstämmer i huvudsak med motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal 

artikel 25. Det tredje stycket i artikel 28 stadgar att de behöriga myndigheterna kan 

överlägga för att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet eller lösa 

frågor som grundas på olikheter i staternas principer för skattens beräkning.  Detta 

infördes eftersom konsensus förelåg mellan avtalsparterna om att ett multilateralt avtal 

krävde utvidgade system för att lösa tolknings- och tillämpningstvister.121 I avtalet finns 

också en utvidgad version av artikel 25.3 OECD:s modellavtal gällande initieringstid. 

Invändningstid är fem år, istället för modellavtalets tre år. Eftersom avtalet är multilateralt 

behövs ett smidigt arbetssätt för de behöriga myndigheterna. Ett exempel på ett nära 

samarbete syns i artikel 28.2 som berör initiering av ömsesidiga överenskommelser från 

en skattskyldig. Om behörig myndighet i en stat där personen i fråga har lagt fram saken 

inte själv berörs, ska denna behöriga myndighet överlämna saken till behörig myndighet 

i någon av de stater som berörs av frågan.  I förarbetena anges också att det är viktigt att 

tolkning och tillämpning av avtalet blir enhetligt inom hela avtalsområdet så långt det är 

möjligt.122 

4.7 Avslutande kommentarer  

I de flesta skatteavtal som Sverige har slutit är regleringarna om ömsesidig 

överenskommelse kortfattat beskrivna. Bestämmelserna är vaga och generellt utformade, 

vilket gör att förfarandet lämnas öppet till de behöriga myndigheterna att bestämma över. 

Sallander menar att fördelen med denna typ av rambestämmelser i skatteavtalen är att 

myndigheten är flexibel i de ärenden som uppkommer så att arbetsförfarandet kan 

anpassas.123 Nackdelen däremot är att dessa rambestämmelser lämnar öppet för tolkning, 

vilket är negativt ur rättssäkerhetssynpunkt. Likabehandling och objektivitet riskeras att 

frångås.124 Eftersom det är så generella bestämmelser behörig myndighet har att utgå från 

är det enligt min mening viktigt att det finns tydliga interna riktlinjer för hur arbetet ska 

bedrivas.  

Något som av flera åberopats som problematiskt med ömsesidiga överenskommelser är 

att det inte är tvingande för de behöriga myndigheterna att uppnå en lösning av   

                                                           
121 Prop. 1983/84:19 s 153. 
122 A st.  
123 Sallander, Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal, s 163. 
124 A st.   
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ärendet.125 Enligt min mening är det här någonting som måste tas på allvar av lagstiftare. 

Den skattskyldige kan i dagsläget få vänta en mycket lång tid innan ett 

dubbelbeskattningsärende löses genom ömsesidig överenskommelse. Att vänta i flera år, 

men att ändå inte få ett avslut på dubbelbeskattningssituationen, anser inte jag är en 

effektiv tvistlösningsmetod. OECD har uppmärksammat problemet, och OECD:s senaste 

rapport inom BEPS-projektet som berör detta analyseras i kapitel 6. Även den 

skattskyldiges inaktiva roll under förhandlingarna är enligt min mening ett problem med 

ömsesidig överenskommelse. Problemet kommer beröras i kapitel 7.   

  

                                                           
125 Se bl.a. Dahlberg, Settlement of Disputes in Swedish Tax Treaty Law, s 470 och OECD, Public 

Consultation: Make dispute resolution mechanisms more effective: 

http://www.oecd.org/ctp/dispute/public-consultation-action-14-make-dispute-resolution-mechanisms- 

more-effective.htm (hämtad 2015-12-10). 
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5 Skiljeförfarande 

5.1 Inledning 

I OECD:s modellavtal beskrivs skiljeförfarande i artikel 25.5. Bestämmelsen 

kompletteras genom kommentaren till modellavtalet. Sverige har i vissa skatteavtal ingått 

överenskommelser om att tillämpa skiljeförfarande. De skatteavtal där Sverige har ingått 

överenskommelser om skiljeförfarande kommer beskrivas nedan var för sig eftersom de 

skiljer sig åt. En annan tvistlösningsmekanism för att undanröja dubbelbeskattning genom 

skiljeförfarande finns dessutom genom EU:s skiljemannakonvention för 

internprissättningsärenden, vilken beskrivs i avsnitt 5.4.  

5.2 OECD:s modellavtal 

Som beskrivits tidigare har modellavtalet sedan 2008 en femte punkt som reglerar skilje-

förfarande. Till denna femte punkt finns ett utkast till bestämmelser som avtalsslutande 

stater kan använda sig av, s.k. ”Sample Mutual Agreement on Arbitration”. Detta avtals-

förslag innehåller praktiska detaljer i form av 20 punkter om hur ett skiljeförfarande kan 

organiseras i förhållande till kostnadsfördelning, skiljenämndens sammansättning 

m.m.126 Hela förslaget till skiljeförfarande kommer inte att presenteras, men några 

nedslag i förslagstexten kommer att göras.  

Skiljemännen utses av de behöriga myndigheterna, som i sin tur väljer var sin skiljeman. 

De två valda väljer sedan en tredje skiljeman som blir ordförande för ärendet.127 

Kostnaderna för ärendet ska delas mellan de behöriga myndigheterna i största mån. Den 

person som initierar ärendet ska dock bära de egna kostnaderna själv, alternativt ska de 

bäras av behörig myndighet. Detsamma gäller kostnader för möten och andra 

administrativa kostnader som också ska bäras av den behöriga myndigheten som 

initierade ärendet. Varje utvald skiljeman bekostas av den myndighet som valt ut denne, 

medan den gemensamt valda ordföranden bekostas av båda myndigheterna.128 Ett 

avgörande ska lämnas inom sex månader.129  

                                                           
126 OECD:s kommentarer till artikel 25, Annex: Sample Mutual Agreement on Arbitration. 
127 OECD:s kommentarer till artikel 25, Annex: Sample Mutual Agreement on Arbitration, p 6.  
128 A a p 13.   
129 A a p 16.   
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5.3 Svenska skatteavtal med skiljeförfarande 

5.3.1 Tyskland  

Skatteavtalet med Tyskland (1992) är ett av de skatteavtal Sverige har slutit som 

innehåller mer detaljer än OECD:s modellavtal, särskilt när det kommer till ömsesidiga 

överenskommelser och skiljeförfarande. Redan i avtalets första artikel kan det urskiljas 

en stark vilja mellan de båda avtalsparterna att samarbeta. Artikeln beskriver de övergri-

pande syftena med avtalet, d.v.s. att verka för att undvika dubbelbeskattning, att tillämpa 

ömsesidig handräckning och att förbättra de mellanstatliga förbindelserna på 

skatteområdet genom ömsesidiga överenskommelser. Det finns också angivet i avtalets 

första artikel en skyldighet om att informera den andra staten om utvecklingen inom 

skattelagstiftningen i landet, liksom en skyldighet att rådgöra hur syftena med avtalet ska 

uppnås. En stark vilja att samarbeta avspeglas därmed i avtalet. Detta framgår också av 

artikel 39 som reglerar överläggningar mellan staterna. Det uttrycks specifikt att 

ömsesidiga överenskommelser kan tillämpas samt att vidare rådgivning kan göras för att 

lindra eller undanröja andra svårigheter som uppkommer på grund av olikheter i 

skattelagstiftningarna och för att bekämpa skatteflykt.  

Tvistlösning finns reglerat i artikel 41 i avtalet. Av artikel 41.4 framgår att för lösning av 

eventuella folkrättsliga tvister på grund av detta avtal tillämpas bestämmelser i kapitel I, 

II och IV i Europakonventionen den 29 april 1957 om fredlig lösning av tvister. Det finns 

också möjlighet till skiljeförfarande. I skatteavtalet mellan Sverige och Tyskland 

framkommer det av artikel 41.5 att de avtalsslutande staterna kan komma överens om att 

tillsätta en skiljenämnd, vars beslut är bindande för staterna. Skiljenämnden ska vara 

sammansatt av yrkesdomare från de båda staterna, från tredje stat eller från internationella 

organisationer. Internationellt vedertagna principer som gäller för skiljemannaförfarande 

ska tillämpas, och de personer som berörs av ärendet har rätt att föra talan och även 

framställa egna yrkanden. Skönsmässiga beslut är inte tillåtna (”ex aequo et bono”), utan 

beslut i skiljenämnden ska grundas på rättsliga principer. Förfarandet är inte helt och 

hållet bindande eftersom det inte är tvingande för de avtalsslutande staterna att tillsätta en 

skiljenämnd. Enligt propositionen till nuvarande skatteavtal står skrivet att 

skiljeförfarandet aldrig använts tidigare och att det lär bli sällsynt i framtiden.130 Det finns 

inte heller någon tidsgräns som ett ärende måste ha behandlats via ömsesidig 

                                                           
130 Prop. 1992/1993:3 s 75. 
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överenskommelse innan det skjuts till skiljeförfarande, utan det är de avtalsslutande 

staterna som kommer överens om att anvisa ärendet dit. 

Den här regleringen bygger inte på OECD:s artikel 25.5, då den infördes tidigare. Som 

skrevs i propositionen är inte skiljeförfarandet använt i stor grad. Inom arbetet för denna 

uppsats har inte påträffats information om att ett skiljeförfarande enligt avtalets skilje-

domsklausul har ägt rum.131  

5.3.2 Japan  

I skatteavtalet med Japan (2013) infördes nyligen ett stycke som reglerar skiljemannaför-

farande. I artikel 24 som reglerar ömsesidiga överenskommelser har tre bestämmelser 

lagts in, nämligen punkterna 5, 6 och 7.132 I femte punkten infördes bestämmelser om 

skiljeförfarande. Ärenden om ömsesidig överenskommelse ska hänskjutas till skilje-

nämnd om de behöriga myndigheterna inte har kunnat nå en överenskommelse inom tre 

år från den dag då anmälan till den behöriga myndigheten inkom. Hänskjutandet kan bara 

ske på begäran av den person som initierade ömsesidig överenskommelse. En skiljedom 

är bindande för båda staterna och ska genomföras utan hinder av tidsbegränsningar i 

staternas interna lagstiftning, såvida inte en person som direkt berörs av ärendet inte 

accepterar den ömsesidiga överenskommelse som genomför skiljedomen. De behöriga 

myndigheterna i de avtalsslutande staterna ska komma överens om sättet att tillämpa 

bestämmelsen på.  

Av sjätte punkten framgår att de behöriga myndigheterna ska genom ömsesidig överens-

kommelse inrätta ett förfarande som säkerställer att en skiljedom blir genomförd inom 

två år från en begäran om skiljeförfarande enligt femte punkten. Detta är en längre tid än 

OECD:s modellavtal som har en begränsning på sex månader. Skiljenämndens samman-

sättning regleras också i denna punkt. En skiljenämnd ska bestå av tre skiljemän som har 

sakkunskap och erfarenhet i frågor om internationell skatt. De behöriga myndigheterna 

ska utse var sin skiljeman, och dessa får vara medborgare i de två staterna. De två skilje-

män som utses av den behöriga myndigheten ska tillsammans utse den tredje skiljeman-

nen som ska vara skiljenämndens ordförande. Skiljemännen får inte vara anställda av 

staternas skattemyndigheter, och får inte ha varit involverade i ärendet på ett tidigare 

stadium. Den tredje skiljemannen får inte vara medborgare i någon av de avtalsslutande 

                                                           
131 Enligt finansdepartementet har det inte varit något sådant ärende, uppgifter från 2002, se Dahlberg, 

Settlement of Disputes in Swedish Tax Treaty Law, s 463. 
132 Prop. 2013/14:150 s 60.  
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staterna. Det är även reglerat hur sekretess och tystnadsplikt ska upprätthållas rent prak-

tiskt för skiljenämndens ledamöter. De behöriga myndigheterna ska var för sig bära kost-

naden för sin utsedda skiljeman och sina egna utgifter. Kostnaden för skiljenämndens 

ordförande och övriga kostnader ska delas lika mellan de båda behöriga myndigheterna. 

Det stadgas också att en skiljedom inte har något prejudicerande värde. En skiljedom är 

bindande, så länge den klassificeras som verkställbar enligt avtalet.  

Av punkt 7 framgår vilka typer av ärenden som kan vara föremål för skiljeförfarande. 

Ärenden som rör en juridisk persons hemvist enligt artikel 4 punkt 3 och ärenden som rör 

hänförande av kapital till ett fast driftsställe enligt artikel 7 kan inte hänskjutas till skilje-

nämnd. Det finns också stadgat att de behöriga myndigheterna kan komma överens om 

att en fråga inte är lämpad att avgöras genom skiljeförfarande, och i ett sådant fall ska 

frågan inte prövas.  

5.3.3 Schweiz  

Skatteavtalet med Schweiz har också nyligen uppdaterats.133 Till de nya bestämmelserna 

har fogats ett protokoll och en skriftväxling, vilka utgör integrerade delar av dessa nya 

bestämmelser. Protokollet har fogats till avtalet genom artikel 14, och dess bestämmelser 

kompletterar vissa artiklar i avtalet.  

Under vissa förutsättningar kan ömsesidig överenskommelse enligt avtalet gå vidare till 

skiljenämnd enligt artikel 26.5. Detta ska ske på begäran av en person som ansökt om 

ömsesidig överenskommelse enligt artikel 26.1 till den behöriga myndigheten i en 

avtalsslutande stat och om de behöriga myndigheterna inte, inom fyra år från anmälan till 

den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten, kan nå en överenskommelse 

för att lösa frågan. Skiljedomen är bindande för båda stater och ska genomföras utan 

hinder av tidsbegränsningar i deras interna lagstiftning. De behöriga myndigheterna i de 

avtalsslutande staterna ska träffa överenskommelse om sättet att tillämpa paragrafen. 

Protokollets punkt 3 innehåller en s.k. mest gynnad nations-bestämmelse som innebär att 

om Sverige i ett skatteavtal med en tredje stat tar in bestämmelser om skiljeförfarande, 

ska artikel 26.5 tillämpas mellan Sverige och Schweiz från och med den dag då avtalet 

med tredje stat blir tillämpligt. Eftersom Sverige har ingått avtal om att tillämpa 

                                                           
133 SFS 2012:538. 
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skiljeförfarande med tredje stat har denna del av skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz 

nu trätt ikraft.134  

5.3.4 Storbritannien/Nordirland  

Ett nytt skatteavtal undertecknades mellan Storbritannien/Nordirland och Sverige den 26 

mars 2015. Avtalet innehöll ett antal ändringar från tidigare upplaga. Införande av 

skiljeförfarande vid ömsesidig överenskommelse var en förändring till avtalet. Det nya 

avtalet behandlades av riksdagen den 22 september 2015 och borde träda ikraft från och 

med 2016.135 

I artikel 23.5 har en ny punkt tagits in om skiljeförfarande. Ärenden ska skjutas till 

skiljeförfarande efter tre år om inte en ömsesidig överenskommelse har slutits. Sådana 

olösta frågor ska dock inte hänskjutas till skiljeförfarande om en domstol i någon av de 

avtalsslutande staterna har meddelat ett beslut avseende dessa frågor. Här har det, precis 

som i skatteavtalet med Japan, beslutats att ärenden som rör artikel 4.3 och artikel 7 inte 

ska vara föremål för skiljeförfarande. Utan hinder av bestämmelserna i avtalet ska inte ett 

ärende hänskjutas till skiljeförfarande om de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande 

staterna har kommit överens om att ärendet inte är lämpligt att avgöras genom skiljeför-

farande.  

I avtalet har det inte stadgats hur kostnader ska fördelas, skiljenämndens utformning m.m. 

Det är således inga praktiska detaljer i avtalet. Det är tänkbart att Sverige och Storbritan-

nien/Nordirland skulle följa OECD:s ”Sample Mutual Agreement on Arbitration” i viss 

mån, eller att de behöriga myndigheterna kommer överens om tillämpningen när det 

första skiljeförfarandet tar vid.   

5.3.5 Sammanfattning  

I några av Sveriges avtal har stycken som liknar OECD:s modellavtal artikel 25.5 tagits 

in. Skatteavtalet med Tyskland är äldre och följer därför inte artikel 25.5 som inkorpore-

rades först 2008, medan resterande skatteavtal är förhållandevis lika modellavtalet. Det 

japanska skatteavtalet är det mest specificerade avtalet när det gäller praktiska detaljer 

om skiljeförfarande.   

                                                           
134 Från och med den 1 november 2014 då ändringarna i skatteavtalet med Japan trädde ikraft genom   

SFS 2014:1307 kan bestämmelsen om skiljeförfarande tillämpas i avtalet mellan Sverige och Schweiz.  
135 Dahlman m.fl., Internationell beskattning, sammanställning avtalet med Storbritannien Nordirland.  
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Värt att notera är att både avtalen med Japan och Storbritannien/Nordirland har stadgat 

att några frågor inte ska hänskjutas till skiljeförfarande. OECD:s modellavtal innehåller 

inte några begränsningar för vilka avtalsartiklar som ska kunna omfattas av ett skilje-

förfarande.  

Likaså är det intressant att se hur motvilliga staterna har varit att ingå bindande 

skiljeförfarande. Endast skatteavtalet med Schweiz är i dagsläget bindande. De andra 

skatteavtalen kan frångås om behörig myndighet anser att det inte lämpar sig att hänskjuta 

en viss fråga till skiljeförfarande. Detta skiljer sig också från OECD:s modellavtal vars 

utgångspunkt är att vara bindande. Det kan ifrågasättas om skiljeförfarande som inte är 

bindande ger effekt överhuvudtaget, eller om bestämmelserna i skatteavtalen är tandlösa.  

5.4 Skiljemannakonventionen 

5.4.1 Beskrivning av skiljemannakonventionen 

Skiljeförfarande finns inte bara i skatteavtalen mellan stater. En skiljemannakonvention 

finns också inom EU för internprissättning. Diskussioner startade redan 1976 om att 

införa en skiljemannakonvention, men diskussionerna tog form av en konvention först 

1990.136 Sverige införde reglerna år 1999, och konventionen har inkorporerats i svensk 

rätt genom lag.137 Numera finns ett protokoll bifogat som automatiskt förlänger konvent-

ionen med perioder om fem år, om ingen stat invänder mot fortsatt deltagande, enligt 

konventionens artikel 20. Konventionen tar sikte på att undanröja dubbelbeskattning vid 

justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap. Denna tvistlösningsmekanism 

är således begränsad i geografisk omfattning till att reglera EU-länder samt begränsad till 

omfattning av endast internprissättningsrelaterade frågor. Medlemsstaterna åtar sig 

genom konventionen att överlämna en fråga om internprissättning till en rådgivande 

kommitté. Skiljemannakonventionen gör de behöriga myndigheterna skyldiga att undan-

röja dubbelbeskattning i varje enskilt fall.  

I artikel 4 klargörs vad som innefattas av konventionen genom att definiera närstående 

företag och armlängdspriset. Om ett företag eller samma personer, direkt eller indirekt, 

deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i en annan avtalsslutande stat ska arm-

längdspriset iakttagas. Detsamma gäller om företaget eller personerna äger del i det andra 

                                                           
136 Bakker, Transfer Pricing and Dispute Resolution, s 4. 
137 Lag (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst 

mellan företag i intressegemenskapen.  
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företagets kapital. Armlängdspriset i artikel 4 innebär att närstående företag för 

handelsförbindelser eller finansiella förbindelser ska avtala med varandra som om de vore 

oberoende företag.  Om inte detta iakttagits får all inkomst som skulle tillkommit den ena 

företaget, men som på grund av att villkoren i fråga inte tillämpats, inräknas i företagets 

inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed. Av artikel 4.2 framgår också att ett 

fast driftställe i en annan avtalsslutande stat ska behandlas som ett fristående företag.  

5.4.2 Förfarandet  

Om inte de principer som framgår av artikel 4 har följts vid beskattning av ett företag kan 

företaget lägga fram saken till en behörig myndighet. Företaget ska lägga fram saken till 

behörig myndighet i den avtalsslutande staten i vilken företaget har sitt fasta driftställe. 

Saken ska läggas fram inom tre år efter den första anmälan av den åtgärd som medför 

eller sannolikt kan medföra dubbelbeskattning enligt artikel 6. Om behörig myndighet 

finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, 

ska myndigheten försöka lösa saken genom ömsesidig överenskommelse med den 

berörda myndigheten i den andra berörda avtalsslutande staten. De behöriga 

myndigheterna har sedan två år på sig från den dagen ärendet för första gången lades fram 

för myndigheten att lyckas uppnå en uppgörelse för att undanröja dubbelbeskattningen. 

Om det inte lyckas ska en rådgivande kommitté inrättas. Kommittén får i uppdrag att yttra 

sig i dubbelbeskattningsfrågan enligt artikel 7. Det finns dock inte någon skyldighet enligt 

artikel 8 att skjuta frågan till en rådgivande kommitté om något av företagen som berörs 

av dubbelbeskattning kan komma att träffas av s.k. allvarliga påföljder.  

Hur kommittén är sammansatt framgår av artikel 9. Den rådgivande kommittén ska bestå 

av ordföranden, två företrädare för varje berörd myndighet (eventuellt en) och ett jämnt 

antal oberoende personer som enhälligt utses av de berörda behöriga myndigheterna. Det 

finns en förteckning över de personer som utsetts inom EU.138 Kommittén har sex 

månader på sig att yttra sig, vilket stadgas i artikel 11. De behöriga myndigheterna ska 

sedan fatta ett beslut för att undanröja dubbelbeskattningen inom sex månader från det att 

den rådgivande kommittén avgivit sitt yttrande. De behöriga myndigheterna kan fatta ett 

beslut som avviker från kommitténs yttrande, men då krävs att de båda behöriga myndig-

heterna enas om en lösning. Om de inte kan uppnå enighet är de skyldiga att handla enligt 

                                                           
138 Council of the European Union, Arbitration convention, List of independent persons of standing: 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/accords/tables/1990093.pdf (hämtad 2015-12-

10). 
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yttrandet. Detta finns beskrivet i artikel 12. Kostnaderna ska enligt artikel 11 för den råd-

givande kommittén fördelas jämnt mellan de berörda avtalsslutande staterna, med undan-

tag för de kostnader som företagen i intressegemenskapen ådragit sig.  

Det har sedan konventionen infördes endast varit några få fall som hänskjutits till skilje-

mannaförfarande och där slutligt beslut fattats av kommittén.139 Det finns de som menar 

att skiljemannakonventionen är oattraktiv på det sätt att skattskyldiga inte litar på dess 

effektivitet.140 Samtidigt finns det andra som anser att få fall inte behöver betyda att 

konventionen som sådan är ineffektiv. Snarare har medlemsstaterna inte velat hänskjuta 

fall till skiljemannaförfarande där man inte har någon kontroll.141 Staterna har istället varit 

mer benägna att på ett tidigare stadium lösa dubbelbeskattningsärendet i bilaterala 

förhandlingar genom ömsesidig överenskommelse.  

Eftersom den rådgivande kommittén arbetar under sekretess finns inte så mycket 

dokumenterat om det praktiska arbetet. Lodin har i Svensk skattetidning delat sina 

erfarenheter som oberoende ledamot.142 Arbetet i kommittén är enligt Lodin mer 

krävande än vad som framgår vid en genomläsning av konventionen. Hans erfarenhet är 

att utredningsmaterialet i fallen uppgår till drygt 1 000 sidor engelsk text. Sammanträden 

har endast skett i de mest nödvändiga situationerna på grund av långa resor, vanligen tre-

sex dagar av sammanträden i olika omgångar. Arbetet administreras av behörig 

myndighet i det land vars beslut i internprissättningsfrågan ifrågasatts, och 

sammanträdena hålls oftast där. Kostnaderna för förfarandet ska delas upp mellan de två 

staterna som är berörda.   

Rent praktiskt går det oftast till så att det först sker ett sammanträde med genomgång av 

de båda staternas ställningstaganden. Diskussion om vad som ytterligare behövs i 

materialväg från staterna och bolagen bestäms. OECD:s Transfer Pricing Guidelines och 

tolkningsförklaringar är den utgångspunkt kommittén har för sina beslut. Kommittén 

kallar i ett senare skede in de berörda företagen för att de ska få förklara sin inställning 

till situationen. Företagen kan komplettera med ytterligare material om de vill. Detta är 

enligt Lodin mycket positivt för kommitténs fortsatta arbete då de faktiska skälen bakom 

                                                           
139 Såvitt Lodin känner till är det endast fem-sex st. fall, uppgift från 2013. Lodin, SvSkT 2013:3 s 234.  
140 Kollman m.fl. Arbitration in International Tax Matters, p 1191.   
141 A st.  
142 Uppgifterna om det praktiska arbetet är hämtat från Lodin, SvSkT 2013:3.  
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transaktionen förklaras av de som varit involverade. Vidare görs sedan en sammanställ-

ning av allt insamlat material. När sammanställning är klar går kommittén in i 

beslutsfasen.  

5.4.3 Fördelar och nackdelar med skiljemannakonventionen 

En fördel med skiljemannakonventionen som tvistlösningsmekanism är enligt min 

mening att den tvingar staterna till en lösning. På grund av detta ger 

skiljemannakonventionen en förutsebarhet, till skillnad från andra områden inom 

skatteavtalen som löses genom ömsesidig överenskommelse. Jag anser också att ett annat 

viktigt inslag är att företagen får yttra sig till kommittén. Deltagandet av berörda parter är 

därmed förhållandevis högt. Detta leder troligen till mer skäliga och riktiga resultat.  

Även om det finns fördelar med skiljemannaförfarandet enligt konventionen är det vissa 

aspekter av förfarandet som kan ifrågasättas. Enligt Lodin kan lämpligheten av 

myndighetsrepresentanternas rösträtt debatteras.143 Representanterna kan ha svårt att 

kompromissa från sina tidigare uppfattningar, även om det är värdefullt för kommittén att 

de är med i arbetet. En ytterligare utmaning med skiljemannakonventionen enligt Lodin 

är att utslagen normalt är hemliga.144 Kunskapen om konventionens existens och 

möjligheterna till skiljemannaförfarande är mycket lågt på grund av den 

hemlighetsstämpel som finns, som också förhindrar publicering. Enligt Lodin skulle stora 

delar av ett skiljemannabeslut kunna publiceras utan att avslöja vilka de berörda företagen 

är samt deras affärsförhållanden.145 Hemlighetsstämplandet motverkar ett enhetligare 

internationellt synsätt på internprissättningsfrågor. Effektiviteten och kostnaden av 

skiljemannakonventionen kan också ifrågasättas. Jämfört med andra skiljedomstekniker 

har konventionens tillvägagångssätt ansetts ha höga kostnader.146  

5.4.4 Förhållandet till domstol och ömsesidig överenskommelse 

För den som vill använda sig av tvistlösningsmekanismer istället för att ta ärendet till 

domstol finns, som beskrivits i tidigare kapitel, en möjlighet att lägga fram ärendet till 

den behöriga myndigheten för en ömsesidig överenskommelse. När det gäller 

internprissättningsfrågor finns förutom möjligheten till ömsesidig överenskommelse 

också en möjlighet till skiljemannaförfarande. Även i internprissättningsfrågor tas ett 

                                                           
143 Lodin, SvSkT 2013:3 s 237. 
144 A a s 238. 
145 A a s 243.  
146 A a s 242. 
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första steg genom att lägga fram ärendet till behörig myndighet. Saken ska läggas fram 

inom tre år efter den första anmälan av den åtgärd som medför eller sannolikt kan medföra 

dubbelbeskattning. Från den dagen som saken läggs fram till den behöriga myndigheten 

är tidsgränsen två år. Har inte de behöriga myndigheterna som är berörda lyckats lösa 

ärendet genom ömsesidig överenskommelse ska en rådgivande kommitté inrättas. 

Tvåårsfristen kan frångås med samtycke från alla tre parter, inklusive företaget. Det finns 

därmed en flexibilitet för parterna att starta ett skiljemannaförfarande ännu tidigare än två 

år efter första dagen saken lades fram till den behöriga myndigheten.  

Företagen kan under tiden använda det interna rättsmedel som avtalsstaterna genom lag-

stiftning tillhandahåller. Om saken har hänvisats till domstol börjar dock inte tvåårsfristen 

löpa förrän den dag då domen i högsta instans meddelades enligt artikel 7. Syftet med 

regeln är att undvika situationer där en dom och ett skiljemannautlåtande inte 

överensstämmer.  

5.5 Olika metoder av skiljeförfarande 

Det finns olika metoder som kan användas vid skiljeförfarande. Den metod som används 

i skiljemannakonventionen är en ”independent approach”. Skiljenämnden får fakta 

presenterad för sig, men kommer sedan att själv göra analyser utifrån skriftligt och 

muntligt material, samt applicerbara juridiska källor. Även modellavtalets artikel 25.5 har 

sin utgångspunkt i denna metod.147 Det ska dock påpekas att det är staterna som själva 

utformar sina skatteavtal, inkluderat hur skiljedförfarandet ska gå till. Även om 

utgångspunkten för ett skatteavtal är artikel 25.5 kan staterna själva komma överens om 

hur skiljeförfarandet ska gå till.  

Ett alternativ till metoden ”independent approach” är ”baseball-arbitration”, eller ”final 

offer approach” som den också kallas.148 Den väsentliga skillnaden är att ingen 

självständig bedömning görs utav skiljemännen, som är strikt begränsade i sitt arbete. 

Istället får de behöriga myndigheterna presentera sina ståndpunkter för skiljemännen, 

som sedan tar beslut i frågan efter att ha hört båda sidor. Skiljemännen väljer det alternativ 

de anser mest rimlig eller lämplig. Den väsentliga skillnaden får flera olika effekter. Först 

och främst ökar det snabbheten i ärendet och reducerar därmed kostnaden. Det är inte 

bara den minskade arbetsbördan av en utredning som sänker kostnader och ökar 

                                                           
147 OECD:s kommentarer till artikel 25, Annex: General approach of the sample agreement, p 4. 
148 OECD:s kommentarer till artikel 25, Annex: General approach of the sample agreement, p 3.  
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snabbheten i ärendet, utan metoden uppmanar också myndigheterna till att framföra 

rimliga förslag till skiljemännen. Den myndighet som presenterar den lösning som är 

närmast det korrekta juridiska läget har lättast att vinna tvisten. Således är effektivitet det 

yttersta målet med ”baseball-arbitration” enligt flera förespråkare.149 För det andra så ger 

inte stater upp lika mycket av sin suveränitet genom ”baseball-arbitration” jämfört med 

”independent approach”. Skiljemännen är begränsade i ”final offer approach” genom att 

de måste välja ett lands ståndpunkt, istället för att självständigt avgöra tvisten. Att inte 

lämna ifrån sig sin suveränitet är ett argument som är viktigt för flera stater. Nackdelen 

med denna restriktion i skiljemännens agerande är att resonemanget i utfallet inte 

dokumenteras och därmed inte kan vara prejudicerande. Till skillnad från utslagen i 

”independent approach” finns här inte juridiska källor och resonemanget som ledde fram 

till beslutet. Beslutet i sig är oftast bara en siffra, eller snarare fördelning av pengar, utan 

några kommentarer från skiljemännen.150 Metoden lämpar sig därför inte till ärenden där 

penningvärde inte är den primära frågan. ”Baseball-arbitration” används av bl.a. Schweiz 

och USA i några av deras dubbelbeskattningsavtal. USA är den stat med flest 

skiljedomsklausuler i sina skatteavtal, och till dessa används ”baseball-arbitration”.151  

Även om utgångspunkten i OECD:s modellavtal är ”independent approach” så framgår 

det i ”Sample Mutual Agreement on Arbitration” att ”baseball-arbitration” lämpar sig för 

vissa typer av fall.152 Det här öppnar möjligheten för behörig myndighet att använda båda 

metoderna, beroende på omständigheterna. ”Baseball-arbitration” anses både snabbare, 

effektivare och billigare än skiljemannakonventionens sätt att lösa tvister.153 En nackdel 

med denna metod är dock att företagen hålls utanför förfarandet och att inte en lika grund-

lig utredning görs av den kommitté som tar beslutet, vilket kan påverka riktigheten av 

beslutet.  

  

                                                           
149 Petruzzi m.fl., The Baseball Arbitration in Comparison to Other Types of Arbitration, s 141. 
150 A a s 142.  
151 A a s 140.  
152 OECD:s kommentarer till artikel 25, Annex: Sample Mutual Agreement on Arbitration, 13.  
153 Lodin, SvSkT 2013:3 s 243.  
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6 Tvistlösningsmekanismer inom BEPS-projektet 

6.1 BEPS-projektet  

Företag verkar idag på en global marknad. Den digitala ekonomin går inte längre att ur-

skilja från den traditionella ekonomin, utan har blivit den ekonomi vi alla verkar i.154 I 

och med flödet av kapital har skattskyldiga personer kunnat allokera intäkter mellan olika 

länder. De nationella lagstiftarna ligger hela tiden ett steg efter utvecklingen. Det finns 

inget samordnat system stater emellan, vilket har öppnat upp för möjligheter att flytta 

intäkter till länder med låg eller ingen skatt alls. Intäkterna beskattas därmed inte där 

aktiviteten faktiskt äger rum, vilket är utgångspunkten i länders skattesystem. OECD har 

på senare år aktivt arbetat mot så kallad Base Erosion and Profit Shifting. BEPS-projektet 

är ett internationellt projekt som har startats för att motverka vinstförflyttningar och 

erosion av medlemsstaternas skattebaser. Under februari 2013 släpptes den inledande 

rapporten.155 OECD släppte sedan under juli månad samma år en handlingsplan 

innehållande 15 åtgärder för att motverka BEPS.156 Handlingsplanen antogs under 

september av OECD och G20-länderna.157 Åtgärderna i handlingsplanen kallas ”actions”, 

och berör olika fokusområden.  

Efter arbete i kommittéer, konsultationer m.m. har de 15 åtgärderna färdigställts i 

rapporter. Rapporterna publicerades under oktober 2015.158  

6.2 Action 14: Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective 

6.2.1 Generellt om action 14 

Av de åtgärder som publicerades i rapporten under oktober månad, har tvistlösning en 

egen åtgärdspunkt. Action 14 av BEPS-projektet syftar till att förbättra och effektivisera 

ömsesidiga överenskommelser.  

Action 14: ”Make dispute resolution mechanisms more effective”. Develop 

solutions to address obstacles that prevent countries from (re)solving treaty-related 

disputes under MAP, including the absence of arbitration provisions in most treaties 

and the fact that access to MAP and arbitration may be denied in certain cases. 

                                                           
154 OECD, BEPS Action 1: Address the tax challenges of the digital economy, s 24.  
155 OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting, 2013. 
156 OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, 2013. 
157 G20 Leaders Declaration September, 2013. 
158 OECD, About Base Erosion and Profit Shifting (BEPS): http://www.oecd.org/ctp/beps-about.htm 

(hämtad 2015-12-10). 
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Ömsesidiga överenskommelser kan enligt mig kritiseras på flera punkter. Förfarandet är 

inte effektivt nog tidsmässigt, och det är relativt vanligt att ärenden aldrig får en lösning. 

För ömsesidiga överenskommelser finns ingen bundenhet av att en lösning måste uppnås 

såvida inte en bindande skiljedomsklausul inkorporerats i skatteavtalen. Dessutom 

kritiseras ömsesidiga överenskommelser för att den skattskyldige inte har tillräcklig insyn 

och rätt att delta i ärendet.  

I och med de många förändringar som de 15 åtgärderna inom BEPS-projektet med stor 

sannolikhet kommer medföra är det avgörande att tvistlösningsmekanismerna förbättras 

och effektiviseras. Det förutspås att tvister, i alla fall under implementeringsstarten av 

BEPS-åtgärderna, kommer att öka.159 Action 14 är därför en viktig komponent i BEPS-

projektet.  

Ett diskussionsutkast publicerades i december 2014 för action 14. I utkastet identifierade 

OECD hinder till varför ömsesidiga överenskommelser inte kan lösas effektivt samt andra 

problem med tvistlösningsmekanismen. Diskussionsunderlag och lösningar 

presenterades. Stater och företag fick chansen att kommentera diskussionsutkastet. 

Skattekommittén inom OECD bjöd även till en konferens där diskussionsutkastet 

avhandlades.160 Den slutliga rapporten för action 14 publicerades den 5 oktober 2015.161 

I projektet med att förbättra ömsesidiga överenskommelser har staterna tillsammans 

kommit överens om ett antal minimistandarder som ska uppfyllas när 

skatteavtalsrelaterade tvister ska lösas. Dessutom har samtliga länder gått med på att 

lämna information för att säkerställa att miniminivån efterlevs. Utöver de 

minimistandarder som införts har det i rapporten även tagits in ”best practices”, d.v.s. 

rekommendationer som staterna bör efterfölja. Även ett 20-tal länder har slutit en 

överenskommelse om att införa bindande skiljeförfarande. Anledningen är att det inte 

finns konsensus om att införa ett bindande skiljeförfarande i skatteavtalen bland alla 

berörda stater, vilket gör att de som förespråkar detta har bildat en egen grupp. 

                                                           
159 Se bl.a. Wiman & Hultqvist SvSkT 2015:4 s 323 och Skatteverkets seminarium om BEPS den 1 

december 2015. 
160 OECD, Public Consultation: Make dispute resolution mechanisms more effective: 

http://www.oecd.org/ctp/dispute/public-consultation-action-14-make-dispute-resolution-mechanisms-

more-effective.htm (hämtad 2015-12-10). 
161 OECD, Making Dispute Resolutions Mechanisms More Effective, BEPS Action 14 – Final Report, 

2015. Fortsättningsvis “BEPS-rapport action 14”.   
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Minimistandarder, ”best practices” och bindande skiljeförfarande kommer behandlas var 

för sig nedan.  

6.2.2 Minimistandarder  

Minimistandarderna i rapporten är indelade under tre huvudkategorier som presenterar de 

övergripande målen. Under dessa övergripande mål finns 17 specifika minimistandarder. 

Minimistandarderna presenteras här under respektive övergripande mål.  

1. Länder ska se till att avtalsbestämmelser gällande ömsesidig överenskommelse är 

implementerade i god tro och att ärenden för ömsesidig överenskommelse är lösta i 

tid.  

För att arbetet med ömsesidiga överenskommelser ska vara implementerade i god tro ska 

varje skatteavtal innehålla bestämmelser som motsvarar artikel 25.1-3 i OECD:s modell-

avtal.162 Detta utgör en grundläggande aspekt i arbetet mot en effektivisering av tvistlös-

ning.  

En annan åtgärd är att alla ärenden för ömsesidiga överenskommelser ska lösas inom en 

genomsnittlig tidsgräns om två år.163 Finns inget bindande skiljeförfarande i skatteavtalet 

finns ingen tidsgräns uppsatt, vilket gör att det krävs en riktlinje för hur lång tid ett ärende 

kan få ta. Trots detta har det inte genom rapporten införts några sanktioner gällande vad 

som händer om man inte följer denna tidsperiod.  

En annan minimistandard är att staterna ska bli medlemmar av Forum on Tax 

Administration MAP Forum (FTA MAP Forum) för att få en bättre relation och 

kommunikation mellan de behöriga myndigheterna i de olika staterna. Ett system för rap-

portering ska tas fram av FTA MAP Forum för ömsesidiga överenskommelser. För att 

minimistandarderna ska uppfyllas så kommer utvärderingar ske. Det är viktigt i 

utvärderingsarbetet att alla stater rapporterar in samma information för de tidsperioder 

som ska utvärderas, d.v.s. initierade ärenden, avslutade ärenden osv. Om statistik kan 

utvärderas och jämföras för ömsesidiga överenskommelser kan efterlevnad mätas bland 

staterna och transparens kan uppnås. Stater i FTA MAP Forum förbinder sig också att 

efterfölja de minimistandarder staterna kommer överens om, och i det ingår att delta i en 

uppföljningsmekanism som görs av medlemmarna.164 Således kommer FTA MAP Forum 

                                                           
162 BEPS-rapport action 14, s 13 f.  
163 A a s 15.  
164 BEPS-rapport action 14, s 16 f. På engelska: “peer-based monotoring mechanism”. 
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få en viktigare roll i framtiden i arbetet med att effektivisera förfarandet vid ömsesidiga 

överenskommelser.  

En annan minimistandard i relation till transparens är att fotnoten till artikel 25.5 OECD:s 

modellavtal kommer att raderas.165 Det står i fotnoten att artikel 25.5 bara ska tas med i 

de avtal som staterna bedömer passande. Detta beror på att intern rätt, policys eller 

administrativa faktorer bidrar till att en stat inte kan eller vill införa skiljemannaförfarande 

i skattetvister. I och med att fotnoten ska tas bort förväntas att stater som inte vill inkludera 

artikel 25.5 i sina skatteavtal behöver göra en reservation till det femte stycket. I och med 

denna ändring uppstår en transparens till staternas inställning till bindande skiljeförfa-

rande.   

2. Länder ska försäkra att det administrativa förfarandet verkar för att skatteavtalstvister 

förebyggs och att de löses i tid.   

I den här delen sätts en standard för att den skattskyldige ska kunna få tag på all 

information som behövs för att initiera ett ärende. Det ska finnas instruktioner och 

information tillgängligt för den som vill initiera en ömsesidig överenskommelse.166 Klar-

görande ska också göras bland staterna att avgöranden vid revision hos myndigheterna 

inte hindrar en skattskyldig till att ansöka om initiering av ömsesidig 

överenskommelse.167 Stater förväntas därtill publicera sitt lands profil med information 

hos FTA MAP Forum.  

Även hur behörig myndighet ska fungera i en stat berörs under den här kategorin. Behörig 

myndighet ska dels ha den befogenhet som krävs av en stat för att kunna lösa tvister, dels 

redogörs för vilka faktorer som behörig myndighet ska värdera vid granskning av myn-

dighetens prestation på området.168 Tillräckliga resurser ska också finnas hos den 

behöriga myndigheten i form av anställda, finansiering och kompetensutveckling.  

 

 

                                                           
165 BEPS-rapport action 14, s 17.  
166 A a s 18.  
167 A a s 19 f.  
168 A a s 18 f.  



 

 

47 
 

3. Länder ska se till att skattskyldiga som möter de krav som ställs upp i artikel 25.1 kan 

tillgå ömsesidig överenskommelse.   

I den här delen görs ändringar till artikel 25.1 av modellavtalet. En ändring är att en skatt-

skyldig kan lägga fram sitt ärende till valfri behörig myndighet i någon av de 

avtalsslutande staterna, vilket tidigare bara varit möjligt i en stat.169 Om det finns stater 

som inte vill göra denna ändring kan de istället implementera en ömsesidig underrättelse 

mellan de behöriga myndigheterna för de ärenden som nekas initiering. En ny del av 

kommentaren kommer också förklara när en framställning till behörig myndighet är 

rättfärdigad. När det är ”rimligt att tro” att det rör sig om, eller kan komma att röra sig 

om, dubbelbeskattning ska det finnas möjligt för en skattskyldig att initiera ärendet.  

Det sätts också upp en standard om att OECD:s artikel 25.2, andra meningen, ska tas med 

i skatteavtalen mellan staterna (”överenskommelser ska implementeras oaktat tidsbe-

gränsningar i den interna rättsordningen”).170 Det är således viktigt att stater är villiga att 

implementera överenskommelser. Kan en stat inte implementera motsvarande artikel 25.2 

i sina skatteavtal föreslås i rapporten andra sätt för att säkerställa implementering.  

6.2.3 Best practices 

Vissa förslag vann inte enighet bland alla länder. De blev då istället klassificerade som 

”best practices”, nedan kallat rekommendationer. Detta gäller även förslag som inte kan 

mätas i den uppföljningsmekanism som kommer säkerställa efterföljande av 

minimistandarder. Det finns rekommendationer om att inkludera artikel 9.2 av OECD:s 

modellavtal i skatteavtalen, som berör undanröjande av dubbelbeskattning för närstående 

företag. Ytterligare rekommendationer är att publicera generella överenskommelser vid 

tolkning av skatteavtalet (artikel 25.3) och implementera bilaterala APA-program. 

Det rekommenderas vidare att en skattskyldig i ett ärende får ta upp tidigare be-

skattningsår till behörig myndighet vid ömsesidig överenskommelse, förutsatt att fakta 

och omständigheter är samma.171 Stater ska också skjuta upp insamling av skatten under 

tiden som ett ärende pågår, i alla fall till att samma regler gäller för ömsesidiga överens-

kommelser som för övriga administrativa beslut.172  

                                                           
169 BEPS-rapport action 14, s 22.  
170 A a s 26 f. 
171 A a s 30 f.  
172 A a s 31.  
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Det skrivs i rapporten under ”best practices” på flera ställen att stater ska klargöra otyd-

ligheter och deras ställningstaganden i vissa frågor under en ”MAP guidance”. 

Skattskyldiga ska ha möjlighet att initiera ömsesidiga överenskommelser utan att 

tillgången till ordinarie rättsmedel hindras.173 Stater ska i deras ”MAP guidance” pub-

licera en förklaring över förhållandet mellan ömsesidiga överenskommelser och ordinarie 

rättsmedel.174 Informationen ska speciellt beröra om behörig myndighet är bunden eller 

bör följa en domstols dom. ”MAP guidance” ska också innehålla förtydligande att om en 

skattskyldig som på eget initiativ ändrar tidigare års deklarationer även ska ha tillgång till 

ömsesidiga överenskommelser.175 Dessutom bör varje stat klargöra om ränta och 

påföljder kan tas upp till förhandling vid ömsesidiga överenskommelser.176 Det ska också 

finnas information om multilaterala MAP och APA.177  

Gällande den interna hanteringen av ärenden ska stater se till att behörig myndighet har 

kännedom om konsekvenser som kan uppstå vid en revision och beslut i ärenden. FTA 

MAP Forum kommer tillhandahålla träningsmoduler om ”global awereness” till behörig 

myndighet.178  

6.2.4 Bindande skiljeförfarande 

Det var flera stater och yrkesverksamma som under arbetet med action 14 uttryckte en 

vilja att införa ett bindande skiljeförfarande.179 Det fanns dock vid förhandlingarna ingen 

enighet mellan länderna om att införa ett bindande skiljeförfarande. Rapporten för BEPS 

action 14 har därmed inte kunnat leverera den lösningen som en ministandard. Det finns 

ändå ett intresse från vissa stater att införa ett bindande skiljeförfarande. Därför har 20 

stycken länder, inklusive Sverige, gemensamt bestämt att införa detta.  Förhandlingarna 

har lett till att införandet av skiljeförfarandet utvecklas som en del av förhandlingen av 

ett multilateralt instrument planerad genom action 15. Länderna i denna grupp kommer 

särskilt bli tvungna att försöka ena deras olika uppfattningar om räckvidden/omfattningen 

av skiljeförfarandet. Ska det gälla för alla typer av ärenden eller ska bara vissa ärenden 

kunna gå vidare till skiljedom?  Action 15 har som syfte att analysera om ett införande av 

                                                           
173 BEPS-rapport action 14, s 32.  
174 A st.   
175 A a s 33 f. 
176 A a s 37.  
177 A st.   
178 A a s 30.  
179 OECD, Public Consultation: Make dispute resolution mechanisms more effective: 

http://www.oecd.org/ctp/dispute/public-consultation-action-14-make-dispute-resolution-mechanisms-

more-effective.htm (hämtad 2015-12-10). 



 

 

49 
 

ett multilateralt instrument skulle fungera. Det här instrumentet skulle effektivisera 

implementeringen av ändringar i och med BEPS-paketet. Alla ändringar skulle då kunna 

göras samtidigt, istället för att förnya redan existerande avtal var för sig. Ett förslag 

beräknas presenteras under slutet av 2016.180 Det är den svenska riksdagen som beslutar 

om Sverige kommer ansluta sig till denna konvention, och i så fall från vilket datum.  

6.2.5 Summering av rapporten 

För att summera rapporten kan sägas att arbetet med action 14 är en kompromiss av olika 

länders syn på tvistlösning inom skatteområdet. De 17 åtgärderna på miniminivå går alla 

in i varandra och bidrar till de tre större riktmärkena. Fokus är främst på att skapa trans-

parens, både mellan myndigheter samt mellan myndigheter och skattskyldiga. Det är tyd-

ligt genom denna rapport att det finns olika uppfattningar om hur tvister bäst kan lösas. 

Enligt mig är rapporten bitvis otydlig och vissa åtgärder är vagt utformade, troligtvis 

beroende på olika uppfattningar mellan länder av hur problem med ömsesidiga 

överenskommelser ska lösas. Även om skillnader finns i åsikter är rapporten ändå ett steg 

framåt gällande att nå en gemensam konsensus i att uppnå en effektivare tvistlösning för 

ömsesidiga överenskommelser. Arbetet hos FTA MAP Forum kommer framöver 

förhoppningsvis också leda till ett mer samordnat system stater emellan.   

6.3 Sveriges implementering av action 14 

6.3.1 Inledning 

Sverige var drivande vid diskussionsutkastet till rapporten för action 14.181 I 

kommenteraren till utkastet poängterar Sverige att tvisterna troligtvis kommer öka i och 

med BEPS-projektet. Det är därför viktigt att action 14 presenterar effektiva tvist-

lösningsmekanismer. Sverige kritiserade OECD för att ge upp att driva fram ett bindande 

skiljeförfarande, och istället bara fokusera på minimistandarder.  

När rapporten väl kom ut var den ändrad i form och i viss mån innehåll från diskussions-

utkastet. De minimistandarder som föreslagits är inte drastiska förslag från ett svenskt 

perspektiv. Skatteverket har i samband med ett BEPS-seminarium den 1 december 2015 

kommenterat BEPS-rapporterna. För action 14 påpekas att minimistandarderna är vaga. 

                                                           
180 Se rapporten från OECD, Action 15: Mandate for the development of a multilateral Instrument on Tax 

Treaty Measures to tackle BEPS.  
181 Svenskt Näringsliv, The Confederation of Swedish Enterprise: Comments on the OECD Public 

Discussion Draft entitled: "BEPS Action 14: Make Dispute Resolution Mechanisms More Effective" 18 

December 2014 - 16 January 2015. 
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Sverige uppfyller enligt myndigheten själv redan minimistandarderna i samtliga skatte-

avtal. Rapporten kommer därmed inte medföra förändringar för myndigheten.182 Nedan 

kommer rapporten kommenteras utifrån ett svenskt perspektiv.  

6.3.2 Minimistandarder 

Gällande de minimistandarder som ställs upp och som Sverige förbundit sig att följa är 

det generellt sett inte svårt för Sverige att nå upp till dessa. Sverige har motsvarande av 

OECD:s artikel 25.1-3 i de svenska skatteavtalen. Sverige är också medlem i FTA MAP 

Forum och kommer därmed säkerligen följa det kommande arbetet med ömsesidiga över-

enskommelser där. Behörig myndighet har också den befogenhet som krävs internt för att 

undanröja dubbelbeskattning. En annan minimistandard är att artikel 25.2 OECD:s 

modellavtal som behandlar implementering av överenskommelser ska infogas i avtalen. 

Vissa svenska skatteavtal saknar denna reglering.183 För implementering av ömsesidiga 

överenskommelser ska enligt 68 kap. 1 § SFL beslut enligt lagen gälla omedelbart. 

Sverige implementerar således beslut tagna av behörig myndighet omedelbart. Ingen 

åtgärd verkar således behövas heller på denna punkt, även om det såklart är önskvärt att 

implementera motsvarande bestämmelse i artikel 25.2, eller motsvarande artikel, i 

skatteavtalen vid uppdateringar av dessa.  

Det finns tre minimistandarder som jag anser viktiga för Sverige att fästa uppmärksamhet 

vid. För det första införs att alla ärenden för ömsesidiga överenskommelser ska lösas inom 

en genomsnittlig tidsgräns om två år. Den statistik som presenterades i avsnitt 4.4 visar 

att den genomsnittliga handläggningstiden har sjunkit till nio månader för 2014. Det är 

missvisande, då denna statistik bara visar året 2014. Totalt visar statistiken för åren 2008-

2014 en genomsnittlig tid för avslutande ärenden med 26,24 månader.184 Hur stor tillit 

man kan sätta till statistiken är svårt att avgöra, men vad som kan konstateras är att 

ärenden i flera fall tar längre tid än två år. Sverige bör därför fortsätta sitt arbete med att 

hålla ned tiden för samtliga ärenden för att ömsesidiga överenskommelser ska bli en 

effektiv tvistlösningsmekanism. För det andra ska det finnas riktlinjer och information 

tillgängligt för den som vill initiera en ömsesidig överenskommelse. I dagsläget finns på 

                                                           
182 Skatteverkets seminarium om BEPS den 1 december 2015: 

http://www.skatteverket.se/omoss/press/presseminarier/seminariumombeps.4.3810a01c150939e893f7d63

.html (hämtad 2015-12-10). 
183 Sallander, Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal, s 96.  
184http://www.oecd.org/ctp/dispute/MAP%20PROGRAM%20STATISTICS%20FOR%202014%20SWE

DEN.pdf (hämtad 2015-12-10). 



 

 

51 
 

Skatteverkets hemsida den mest grundläggande informationen i form av att det går att 

ansöka om anstånd med betalning av skatt, vad en ansökan bör innehålla samt var den 

ska skickas, att ärendet oftast ska initieras inom tre år och länkar till bl.a. 

skiljemannakonventionen och Sveriges skatteavtal. Jag ser en stor utvecklingspotential i 

den information som finns tillgängligt för skattskyldiga. Mer utförliga riktlinjer skulle 

vara till stor fördel. Det är viktigt att det tydligt klargörs hur förhållandet är till interna 

rättsmedel. Dessutom är det min åsikt att om det finns hänvisning till skatteavtal bör de 

hänvisningarna vara uppdaterade, något som de inte är för tillfället. Jag föreslår således 

att Skatteverket utvecklar den tillgängliga informationen. För det tredje kommer en 

ändring i OECD:s modellavtal artikel 25.1 att innebära att ett ärende kan initieras av en 

skattskyldig i båda staterna. Man kan också, som ett alternativ, istället implementera en 

ömsesidig underrättelse mellan de behöriga myndigheterna för de ärenden som nekas 

initiering. Skatteverket bör se över hur detta sköts i det praktiska arbetet.  

När det kommer till frågan om behörig myndighet har tillräckliga resurser samt övrigt 

internt arbete har jag i denna uppsats i viss mån undersökt detta. I en intervju med en 

anställd på Skatteverket, behörig myndighet, uppgavs att det är svårt att hinna med att 

lösa ärenden i ”god tid” med de resurser som finns. Sedan 2010 har behörig myndighet 

också fått APA-ärenden tilldelade sig, vilket gör att arbetsbelastningen ökat. APA-

ärenden tar mycket av de anställdas tid.185 Inga slutsatser kan dras av endast en intervju, 

men det är önskvärt att Sverige i alla fall utvärderar om behörig myndighet har de resurser 

som krävs för att kunna uppfylla målen som ställs på internationell nivå inom området. 

Gällande bindande skiljeförfarande så är Sverige positiva till ett sådant införande, vilket 

framgår av deras anslutning till den grupp som vill införa detta i sina skatteavtal. Någon 

reservation mot ett sådant bindande förfarande är således inte aktuellt för Sveriges del.  

6.3.3 Best practices 

Det rekommenderas att motsvarande artikel 9.2 OECD:s modellavtal tas med i 

skatteavtalen. Sverige har, främst i äldre skatteavtal, inte med artikel 9.2 eller 

motsvarighet därtill.186 Det finns inget som pekar på att Sverige inte skulle tillåta att ett 

ärende som rör just internprissättning skickas vidare till ömsesidig överenskommelse. Att 

artikel 9.2 saknas i vissa skatteavtal är därför ingenting Sverige behöver ändra på just nu, 

                                                           
185 Behörig myndighet, intervju med anställd 2015-12-14.   
186 Sallander, Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal, s 119.  
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men bör vid uppdateringar av avtalen ta in denna artikel för att klargöra sitt 

ställningstagande.  

En ytterligare rekommendation är att publicera generella överenskommelser. Enligt 

Sallander bör överenskommelser som ingåtts av regeringen offentliggöras i en SFS samt 

SÖ, och om av Skatteverket även i deras egen författningspublikation.187 Om generella 

överenskommelser däremot har effekt som allmänna råd behöver de inte offentliggöras, 

t.ex. bestämmelser om myndigheternas handläggningsprocedur.188 Det är oklart hur 

många generella överenskommelser som ingås av Sverige varje år, liksom om det finns 

de av karaktären allmänna råd som inte publiceras. Sverige bör se över om generella över-

enskommelser som har med tolkning av skatteavtal alltid offentliggörs.  

I rekommendationerna är det flera punkter som berör att stater ska utfärda förklaringar 

och riktlinjer över både relationen mellan domstol och ömsesidiga överenskommelser, 

multilaterala ömsesidiga överenskommelser och APA. Även hur ränta och påföljder som 

hänger ihop med ett ärende behandlas i en ömsesidig överenskommelse rekommenderas 

det tydligare förklaringar för. Sammantaget kan sägas att Sverige på de här punkterna 

säkerligen kan tydliggöra den information som finns skattskyldiga att tillgå, precis som 

kommenterades tidigare.  

I övrigt verkar Sverige redan uppfylla de rekommendationer som ges. Sverige har imple-

menterat APA, det är möjligt att skjuta upp betalning av skatt enligt 63 kap. 4 § SFL och 

det finns resurser för att genomföra ärenden genom ömsesidig överenskommelse.  

6.3.4 Bindande skiljeförfarande 

Gällande den multilaterala konventionen för skiljeförfarande kan i nuläget endast 

spekulationer föras. Det är upp till de 20 staterna att tillsammans rådgöra om hur 

utformningen av konventionen i relation till tvistlösning ska gå till. Intressant är att inte 

alla de nordiska länderna gått med bland de 20 staterna som är överens om bindande 

skiljeförfarande. Finland och Danmark har inte intentionen att införa bindande 

skiljeförfarande, i alla fall inte i den form som föreslås. Sverige bör här ha i åtanke vad 

som kommer hända med det nordiska skatteavtalet på detta område. 

                                                           
187 Sallander, Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal, s 331. 
188 A st.   
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6.3.5 Sammanfattning 

Skatteverket kommenterade rapporten för action 14 och menade att den inte kommer 

medföra några förändringar för deras del. Genomgången i den här uppsatsen visar på 

samma resultat. Det är inga drastiska åtgärder som rapporten för action 14 medför för 

svensk del. Sverige är positivt inställd till att lösa tvister genom ömsesidiga 

överenskommelser och även, som visat sig i denna rapport, bindande skiljeförfarande. 

Något som kan vara värt att notera är att rapporten generellt har flera åtgärdspunkter som 

är till för att öka transparensen. Är det något område som Sverige och Skatteverket kan 

förbättra är det att öka transparensen mot skattskyldiga som vill initiera ett ärende genom 

ömsesidig överenskommelse. Mer information i form av instruktioner samt klargöranden 

i vissa frågar, t.ex. förhållandet till domstolsprocess, kan förbättras.  
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7 Utblick – framtidens tvistlösning 

Målet för action 14 är att göra tvistlösningsmekanismer mer effektiva. OECD:s arbete 

inom tvistlösningsområdet ledde inte till en generell minimistandard om obligatoriskt 

skiljeförfarande. Istället har ett tjugotal länder kommit överens om att införa bindande 

skiljeförfarande, medan andra länder står utanför samarbetet. Som de flesta svenska avtal 

ser ut nu finns inget egentligt bindande skiljeförfarande, utan staterna kan i de skatteavtal 

ett skiljeförfarande inkorporerats komma överens om att ett ärende inte lämpar sig för 

skiljeförfarande. Utvecklingen av ömsesidiga överenskommelser och skiljeförfarande 

står inför flera utmaningar. I det här kapitlet kommer tre utmaningar tas upp.   

För det första ska den skattskyldiges roll belysas. Ömsesidiga överenskommelser är ett 

ärende stater emellan men som berör den skattskyldige, vilket är en knepig 

trepartsformation. Den skattskyldige har inte en framträdande roll vid ömsesidiga över-

enskommelser. Det är däremot den skattskyldige som har mest information om ärendet 

och som lidit skada. Enligt min mening skulle det vara en fördel om den skattskyldige får 

en mer framträdande roll under ärendets gång, t.ex. genom att få vara med på 

sammanträden och i skriftväxlingen. Här kan en jämförelse göras med ärenden i 

skiljemannakonventionen. Där kan företagen till den rådgivande kommittén lämna alla 

upplysningar och allt bevismaterial eller övriga handlingar som enligt deras uppfattning 

sannolikt kan komma till användning för att ta ett beslut. Varje företag kan också på egen 

begäran inställa sig eller företrädas inför rådgivande kommitté. Likaså kan kommittén 

begära att den skattskyldige infinner sig. Det enda av Sveriges avtal som skattskyldiga 

har en starkare position är i avtalet med Tyskland. I övrigt är proceduren uteslutande 

mellan staterna. Enligt min mening borde man fundera över att utöka skattskyldigas 

delaktighet i ärenden vid behörig myndighet. Inspiration kan hämtas från 

skiljemannakonventionens utformning. 

För det andra vill jag lyfta fram hur skiljemän utses enligt skatteavtalen. I nuvarande 

skatteavtal som Sverige har ingått där det finns möjlighet till skiljeförfarande är det an-

tingen inte reglerat hur skiljenämnden utses, eller så finns bestämmelser om att de 

behöriga myndigheterna ska utse var sin skiljeman och komma överens om en tredje. 

Precis som skiljemannakonventionen skulle också skiljeförfarande enligt skatteavtalen 

kunna använda sig av listor med utvalda neutrala skiljemän från olika länder. På detta sätt 
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kan arbetet effektiviseras genom att det redan finns personer att välja mellan med den 

kompetens som krävs.  

För det tredje vill jag belysa i vilken form ändringarna om skiljeförfarande ska göras. Ett 

multilateralt avtal står på agendan. Det kommer bli intressant att se hur länderna ska ut-

forma det nya avtalet. Hur utformningen kommer att se ut ligger utanför denna uppsats 

område. Jag skulle ändå vilja väcka tanken till en konvention för skiljeförfarande liknande 

den som idag finns för endast internprissättningsärenden. Genom att utvidga konvention-

ens tillämpningsområde skulle även övriga dubbelbeskattningsärenden kunna lösas inom 

EU. Detta kan vara ett alternativ till ett multilateralt instrument eller att bestämmelser förs 

in i varje skatteavtal. 

Vilken typ av skiljeförfarande som stater ska använda i framtiden är också en viktig fråga. 

Skiljemannakonventionens sätt att lösa tvister tar relativt lång tid och är 

kostnadskrävande jämfört den av USA valda ”baseball-arbitration”. Å andra sidan kan 

det argumenteras för att skiljemannakonventionens sätt att lösa tvister ger riktiga resultat 

eftersom skiljemännen själva gör en utredning och applicerar juridiska källor på ärendet. 

Snabbheten av ett ärende får i avgörandet av metod vägas mot vikten av rätt och riktiga 

resultat. Kostnaderna och resurserna som en stat kan lägga in i skiljeförfaranden är också 

en viktig aspekt i valet av metod.  

Sverige och andra länder står inför utmaningar i arbetet att effektivisera tvistlösning 

mellan länder. Enligt min mening är ömsesidiga överenskommelser som enda 

tvistlösningsmekanism problematiskt eftersom det inte är bindande. Andra 

tvistlösningsmekanismer, eller kompletterande till ömsesidiga överenskommelser, 

behövs. Det ska poängteras att bindande skiljeförfarande har diskuterats under en lång 

tid. Även andra mekanismer för att lösa skatterättsliga tvister har presenterats i doktrinen 

i mer och mindre genomtänkta förslag genom åren. Ömsesidiga överenskommelser har 

en lång historia bakom sig, och det har inte hänt särskilt mycket på området de senaste 

åren. Om skiljeförfarande kommer bli bindande återstår att se. Avgörande är den politiska 

viljan på området.  
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8 Slutsatser  

I en mer globaliserad värld är det viktigt att det finns effektiva medel för lösning av tvister 

vid dubbelbeskattning. Alternativ till det ordinarie domstolsförfarandet inom 

skatteområdet har presenterats i denna uppsats. Ömsesidig överenskommelse är den 

huvudsakliga tvistlösningsmekanismen när en skattskyldig har blivit, eller riskerar att bli, 

dubbelbeskattad. Länder ingår skatteavtal med varandra, och de allra flesta avtal 

innehåller bestämmelser om ömsesidig överenskommelse. Det finns i vissa fall även 

tillgång till skiljeförfarande genom skatteavtalen om tvist uppkommer. Sverige har 

inkorporerat skiljeförfarande i avtalen med Tyskland, Japan, Schweiz och 

Storbritannien/Nordirland. Det finns också möjlighet till skiljeförfarande genom EU:s 

skiljemannakonvention för ärenden som rör internprissättningsfrågor.   

Tvistlösning inom skatterätten har fått ökad uppmärksamhet under den senaste tiden. I 

och med OECD:s arbete med BEPS-projektet förväntas tvisterna öka när de nya 

regleringarna implementeras i alla berörda länder. BEPS-projektets action 14 berör 

effektiviseringen av tvistlösningsmekanismer.  

BEPS-rapporten för action 14 är från ett svenskt perspektiv inte banbrytande, även om 

några staters vilja att införa bindande skiljeförfarande har öppnat för en intressant framtid 

på området. Skatteverket har gått ut med att de anser att Sverige uppfyller de krav som 

uppställts internationellt på området i och med rapporten. Enligt analysen i uppsatsen kan 

konstateras att Skatteverkets ställningstagande i huvudsak stämmer. Det rekommenderas 

dock att Sverige ser över tre minimistandarder. För det första ska en genomsnittlig 

tidsgräns om två år hållas för att avsluta ärenden. Behörig myndighet behöver de resurser 

som krävs för att lösa ärenden inom denna tidsgräns. Det verkar som att behörig 

myndighet idag har en hög arbetsbelastning med både APA och ömsesidiga 

överenskommelser, så en utvärdering av dess resurser bör vidtas. För det andra ska det 

finnas tillräcklig information och riktlinjer till skattskyldiga om förfarandet, hur initiering 

går till m.m. Förbättrad information än den som finns på Skatteverkets hemsida idag vore 

önskvärt. För det tredje kommer ett ärende nu också kunna initieras i båda avtalsslutande 

staterna. Detta bör Sverige uppmärksamma.   

Problemet som många länder och företag påpekat, nämligen att det inte är bindande för 

stater att nå en lösning vid ömsesidiga överenskommelser, kvarstår dock. I vissa fall finns 
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möjlighet till skiljeförfarande, men det täcker långt ifrån alla ärenden. Det är värt att 

poängtera att av de skatteavtal Sverige ingått idag där skiljeförfarande är möjligt är 

majoriteten inte bindande skiljeförfaranden. Staterna kan komma överens om att ett 

ärende inte lämpar sig för skiljeförfarande. Sådana bestämmelser tar bort den 

skattskyldiges säkerhet av att beskattningssituationen ska lösas. För att tvister ska kunna 

lösas effektivt har det från flera håll framförts att bindande skiljeförfarande är rätt väg 

framåt. Nu ska ett tjugotal länder försöka komma fram till en lösning om bindande 

skiljeförfarande, troligtvis genom ett multilateralt avtal. Varken Finland eller Danmark är 

med i gruppen av länder som vill samarbeta inom området. Vad som händer med det 

nordiska skatteavtalet bör här beaktas. Vi står inför en spännande tid inom 

tvistlösningsområdet. Bindande skiljeförfarande har diskuterats i flera årtionden, och nu 

börjar en utveckling åt det hållet märkas. Länder börjar inse att effektivare metoder 

behövs för att förbättra tvistlösningsmekanismer inom den internationella skatterätten.   
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