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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Den 1 januari år 2012 trädde en lagändring i kraft som innebär att svenska värdepappers- och 

specialfonder inte längre är skattskyldiga enligt svensk gällande rätt. Lagstiftaren valde 

genom ändringen att flytta beskattningen från fondnivå till delägarnivå och från och med år 

2012 beskattas fondens delägare direkt, på så sätt är fonder inte juridiska personer i lagens 

mening. Samtidigt som beskattningen i praktiken flyttats så kvarstår värdepappers- och 

specialfonder som obegränsat skattskyldiga i enlighet med inkomstskattelagen (IL). Med 

anledning av lagändringen kom Skatteverket med ett ställningstagande som kort sagt betyder 

att Skatteverket anser att i och med lagändringen omfattas svenska värdepappers- och 

specialfonder inte längre av Sveriges skatteavtal.
1
 Det är dock inte helt självklart och Högsta 

förvaltningsdomstolen meddelade i april 2016 dom i ett mål som delvis besvarar frågan.
2
 

Att omfattas av ett skatteavtal kan innebära en del fördelar för både juridiska och fysiska 

personer. Hemvistintyget ger en person rätt till en lägre källskatt i den andra avtalsslutande 

staten än vad som stadgas i intern rätt. Skatteverkets ställningstagande innebär i praktiken att 

de skulle neka att utföra så kallade hemvistintyg för svenska värdepappers- och specialfonder, 

och utan ett sådant kan en svensk värdepappers- eller specialfond inte omfattas av svenska 

skatteavtal. För svenska fonder skulle det alltså innebära en betydligt större skattebörda på 

utdelningar, kapitalvinster och räntor. Ett stort antal svenska fonder har idag tillgångar i 

utländska aktier och obligationer, således är det en rättsfråga som spänner över många berörda 

parter. 

Den absoluta majoriteten av Sveriges skatteavtal grundar sig på OECD:s
3
 modellavtal. 

Modellavtalets hemvistartikel, artikel 4, är därför central när frågan diskuteras. Artikel 4 

stadgar nämligen att ett skattesubjekt endast kan omfattas av aktuellt avtal om det har hemvist 

i någon av de avtalsslutande staterna. Om ett subjekt är skattskyldigt (eng; liable to tax) enligt 

artikel 4 är därför avgörande för om subjektet ska omfattas av skatteavtalet. Således är det 

också avgörande för såväl statens skatteanspråk som skattesubjektets rätt till fördelar. 

Skatteverket är av meningen att fonden i fråga måste uppfylla vissa rekvisit för hemvist för att 

omfattas av skatteavtal, varav ett är att fonden är skattskyldig. Skatteverket menar också att 

                                                 
1
 Skatteverkets ställningstagande från april 2012, dnr. 131 125271-12/111.  

2
 HFD målnummer 2268-15. 

3
 OECD är en internationell ekonomisk samarbetsorganisation med 34 medlemsstater. 
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genom att beskattningen nu flyttats så betalar inte längre värdepappers- och specialfonder 

reell skatt och kan därför inte anses ha hemvist i Sverige. Skatteverkets uppfattning har fått en 

hel del kritik, många är av åsikten att rekvisitet skattskyldig är uppfyllt om det föreligger en 

potentiell möjlighet till beskattning och att det är oväsentligt huruvida skatt de facto erläggs 

eller inte. Knäckfrågan efter lagändringen år 2012 kan därför i grova drag formuleras 

följande, innebär rekvisitet skattskyldig att skatt de facto erläggs? 

Som framgått ovan är inte frågan begränsad till enbart intern svensk rätt utan är också aktuell 

ur ett internationellt perspektiv och ett exempel är att frågan behandlats i delar av OECD:s 

slutrapport av BEPS Action 6 som kom så sent som i oktober 2015 och därför kan också 

rapporten vara av intresse.  

1.2 Syfte och avgränsning 
Syftet med den här uppsatsen är att utreda huruvida svenska värdepappers- och specialfonder 

ska omfattas av skatteavtal som bygger på OECD:s modellavtal och om fonderna således 

uppfyller rekvisitet skattskyldiga i enlighet med modellavtalets artikel 4, därför kommer 

begreppet skattskyldig och dess innebörd att analyseras. Utgångspunkten för uppsatsen 

kommer att vara svensk gällande rätt men viss hänsyn till internationell rätt kommer också att 

tas, särskilt betydelsen av BEPS Action 6. 

För att kunna få en mer fördjupad förståelse och diskussion kring kärnfrågan kommer 

avgränsningar att göras. Hemvistartikeln i modellavtalet har två ytterligare rekvisit i sin 

konstruktion, dels att det de facto är en ”person” som är ”liable to tax” (alltså skattskyldig), 

dels att det finns en ”beneficial owner” av inkomsten.  Endast rekvisitet ”skattskyldig” 

kommer att utredas, således kommer inget helhetsgrepp att tas kring artikel. Jag kommer 

vidare att utgå från att svenska värdepappers- och specialfonder är skattebefriade enligt 

svensk intern rätt.
4
 OECD:s BEPS Action 6 berör ytterligare internationella skatterättsliga 

problem men endast den del i rapporten som kan kopplas till huvudsyftet med uppsatsen 

kommer att beröras.  

1.3 Metod 

1.3.1 Rättsdogmatisk metod 

I arbetet med uppsatsen har den traditionella rättsdogmatiska metoden använts, varvid 

kvalitativa textanalyser av rättskällorna har varit en viktig del. I och med att jag använt mig av 

                                                 
4
 Vilket har konstaterats av Kammarrätten i Sundsvall, målnummer 2070-14. 
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den rättsdogmatiska metoden har också de svenska rättskällorna i mitt materialval tillämpats i 

hierarkisk ordning: lagtext, förarbeten, praxis och doktrin.
5
  

Eftersom att uppsatsen har vissa internationella inslag kommer inte alltid den ovannämnda 

svenska hierarkin av rättskällorna att kunna tillämpas. Särskilt när det gäller skatteavtal har 

förarbeten inte samma betydelse som vid bedömningen av andra rättsfrågor, eftersom svenska 

förarbeten endast ger uttryck för den svenska partsviljan med avtalet och inte motpartens.
6
  

Skatteavtal är internationella överenskommelser och har folkrättslig status i internationell rätt 

och därför måste internationellt erkända tolkningsinstrument användas. Ett sådant instrument 

är Wienkonventionen som reglerar hur internationella avtal ska tolkas. Även i svensk intern 

rätt är Wienkonventionen ett viktigt instrument vid skatteavtalstolkning, något som 

framkommit i svensk praxis flera gånger. Högsta förvaltningsdomstolen har också slagit fast 

att så ska ske oberoende av om de svenska skatteavtalen har införlivats i svensk lagstiftning 

eftersom Wienkonventionen är absolut för att avgöra den gemensamma partsavsikten.
7
  

OECD:s modellavtal med tillhörande artikel 4 är av central betydelse för uppsatsen, således är 

också kommentaren till modellavtalet av stor vikt och kommer därför att ges ett separat 

avsnitt nedan. Det är viktigt att läsaren i ett tidigt skede har kunskap om vilken betydelse 

kommentaren har i och med att kommentaren kommer vara återkommande som källa 

uppsatsen igenom. Vidare har också studerat några få rättsfall, rättsfallen är utvalda därför att 

de berör varsin typ av schablonintäkt och intäktens respektive förhållande till skatteavtal. 

1.3.2 OECD:s modellavtal och kommentar i förhållande till Wienkonventionen 

OECD har utarbetat ett modellavtal, OECD Model Tax Convention on Income and on 

Capital, för hur skatteavtal kan och bör se ut. Uppmaningen, som tidigare nämnts, från OECD 

är att de 34 medlemsstaterna alltid ska tillämpa avtalet när skatteavtal ingås eller justeras. Till 

modellavtalet hör också kommentaren, som är gediget utformad och har ett särskilt avsnitt för 

varje enskild artikel i avtalet. Många svenska skatteavtal är utformade i enlighet med 

modellavtalet och inget tyder på att så inte kommer att ske även fortsättningsvis vid nya avtals 

ingående.  

OECD:s kommentar till modellavtalet är ofta ett självklart inslag vid tolkning av skatteavtal 

som bygger på just modellavtalet. Ofta är artiklarna i aktuellt avtal identiska med 

modellavtalets. Vid upprättande av ett skatteavtal är modellavtalet ofta inte bara utgångspunkt 

                                                 
5
 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 38. 

6
 Pelin, Internationell skatterätt: I ett svenskt perspektiv, s. 107. 

7
 Se framförallt RÅ 1996 ref. 84. 
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utan de flesta gånger facit för de båda avtalsparterna, särskilt då bägge länderna är 

medlemmar i OECD. Vilket rättskällevärde kommentaren egentligen har är inte helt självklart 

vare sig i svensk rätt eller internationellt sett. OECD anger redan i kommentarens 

introduktionskapitel den absoluta vikten av att kommentaren används vid tolkning av avtal 

som bygger på modellavtalet och framhåller också det starka rättskällevärdet.
8
 Det framgår 

också att OECD:s högst, beslutande organs, rådet, önskan och rekommendation är att 

kommentaren används vid skatteavtals ingående eller vid ändring av befintligt avtal. Rådet 

rekommenderar vidare att de avtal som staterna ingår utformas i enlighet med modellavtalet 

och således kan även de reservationer som finns angivna i kommentaren beaktas vid 

avtalstolkning. Här adresseras medlemsstaternas skattemyndigheter särskilt.
9
 I introduktionen 

framhålls vidare att kommentaren är framtagen av medlemsstaternas egna experter, utsedda 

av respektive regering, och är betydelsefull för den framtida utvecklingen av internationell 

skattelagstiftning. Det framgår även att trots att kommentaren inte har samma folkrättsliga 

status, och därmed inte bindande verkan, som andra folkrättsliga konventioner är den ändå till 

betydande hjälp vid tolkning och tillämpning av skatteavtal. Särskilt vid tvistefrågor.
10

 

I svensk doktrin verkar det råda en någorlunda enighet kring kommentarens rättskällevärde. 

Dahlberg anser att kommentaren är en rekommendation från OECD:s sida och inte på något 

sätt rättsligt bindande.
11

 Han är vidare av uppfattningen att kommentaren ännu inte uppnått 

tillräcklig konstitutionell legitimitet för att vara av ensam betydelse när skatteavtal tolkas och 

tillämpas. Dahlberg anser samtidigt att ju längre en skrivelse funnits i OECD-kommentaren 

desto mer legitimitet har den och betydelsen av skrivelsen kan då bli avgörande vid såväl 

tolkning som tillämpning.
12

 Lindencrona är inne på samma spår som Dahlberg och är 

övertygad om att kommentaren är betydelsefull, han menar vidare att om ett avtal är upprättat 

efter modellavtalet ska också kommentaren vara av essentiell betydelse.
13

 Det råder alltså 

enighet i doktrin, en enighet som även Högsta förvaltningsdomstolen ansluter sig till. 

Domstolen har, som tidigare nämnts, upprepade gånger under drygt två decennier, 

uttryckligen tillämpat kommentaren vid tolkning av svenska skatteavtal.
14

 

                                                 
8
 Se introduktionskapitlet till OECD:s kommentar med start på sidan 7. 

9
 Introduktionskapitlet till OECD:s kommentar, p. 3. 

10
 Introduktionskapitlet till OECD:s kommentar, p. 3. 

11
 Dahlberg, Svensk skatteavtalspolitik och utländska bolag, s. 91.  

12
 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 255. 

13
 Lidencrona, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, s. 82. 

14
 Se bl.a. RÅ 1996 ref. 84 där HFD uttryckligen fastslog kommentarens betydelse. 
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Kommentaren har funnits en längre tid och OECD arbetar ständigt med att förbättra och 

utveckla kommentarens innehåll för att underlätta tolkning och tillämpning för 

medlemsstaterna. Uppdateras modellavtalet måste rimligen också kommentaren göra det. 

Uppdateringarna kan bestå i allt från enklare förtydliganden till nya råd som går emot tidigare 

skrivningar. Således kan det skilja mycket mellan versionerna. OECD påpekar att generella 

ändringar i kommentaren som inte härrör till någon direkt ändring i modellavtalet i regel kan 

tillämpas på skatteavtal som har ingåtts före ändringen av kommentaren. OECD anger som 

skäl för det att en ändring talar till samtliga medlemsstater som den gällande och rätta 

tolkningen.
15

 OECD förespråkar också i kommentarens introduktion att den senaste versionen 

av kommentaren ska gälla, oavsett när avtal ingicks.  

Kommentaren är alltså sammanfattningsvis viktig vid tolkning av skatteavtal som bygger på 

modellavtalet men Wienkonventionen är ett mer betydelsefullt instrument och ger också 

vägledning vid bedömning av kommentarens rättskällevärde och i vilken utsträckning den kan 

tillämpas.  Kommentaren till modellavtalet kan inte tolkas som partavsikt i samtliga 

avseenden, eftersom det trots allt är ett modellavtal och saknar samma folkrättsliga status 

såsom till exempel internationella konventioner har.  

Tolkningsreglerna som återfinns i Wienkonventionen, artikel 31 och 32, ger även vägledning 

för kommentarens rättskällevärde. Det är svårt att kategorisera kommentaren till modellavtalet 

efter artiklarna i Wienkonventionen, eftersom att det saknas motsvarighet till kommentaren på 

annat relevant rättsområde. Kommentarens värde enligt tolkningen av Wienkonventionen har 

kommenterats flitigt i såväl svensk som internationell doktrin. En del är av uppfattningen att 

kommentaren ska ses som ”the ordinary meaning” enligt artikel 31 i konventionen, första 

momentet. Detta eftersom kommentaren skulle kunna ses som ett internationellt erkänt 

skatterättsligt språk.
16

 Att det istället skulle utgöra en ”special meaning” enligt artikel 31 

fjärde momentet har också framförts, bland annat av Ault som anser att fjärde momentet 

öppnar upp för att supplementära tolkningsmedel ska kunna användas för att kunna utröna 

partsavsikten. Kommentaren skulle kunna vara ett sådant ”special meaning” och därmed ett 

                                                 
15

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

1997, s C(97) 195/Final. 
16

 Prokisch, Interpretation of Tax Law and Treaties and Transfer Pricing in Japan and Germany, s. 104. 
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supplementärt tolkningsmedel.
17

 I den uppfattningen har också bland annat Avery Jones stämt 

in.
18

 

Vogel är av en något annan uppfattning, han anser att inte kommentaren kan ses som en 

överenskommelse som parterna slöt i samband med avtalet. Vogel anför vidare att 

kommentaren inte heller kan ses som ett förarbete, och därför blir inte heller artikel 32 i 

konvention aktuell. Istället är Vogel av uppfattningen att om de båda parterna som sluter ett 

skatteavtal är medlemmar av OECD så kan det presumeras att de också vill att modellavtalet 

med kommentar är en del av partsviljan.
19

  

Vad gäller uppfattningen i svensk doktrin verkar Dahlberg vara inne på samma linje som 

Vogel, avtalsstaternas medlemskap i OECD ger stöd för att kommentaren också kan sägas 

vara en del av partviljan.
20

 Lindencrona har en annan uppfattning och har framfört att 

kommentaren skulle kunna ses som ett dokument som upprättats av parterna i samband med 

avtals ingående, en sådan tolkning skulle kunna falla under artikel 31 i Wienkonventionen, 

andra momentet.
21

 Högsta förvaltningsdomstolen har dels uttryckt betydelsen av 

kommentaren, dels betydelsen av att fastställa den gemensamma partsavsikten med hjälp av 

Wienkonventionen.  

Sammanfattningsvis är alltså Wienkonventionen ett primärt instrument vid traktattolkning, 

och därav även vid skatteavtalstolkning. Konventionen har internationell folkrättslig status 

och har därför ett rättskällevärde som kommentaren inte kan mäta sig med. Kommentaren är 

alltså inte av samma dignitet utan är mer beroende av vilken typ av skatteavtal som ska tolkas. 

Dahlberg stipulerar en viktig poäng när han anför att ju längre en skrivelse funnits i 

kommentaren desto större rättskällevärde kan den ges, jag tror det ligger mycket i precis det 

och därför kommer kommentar i framtiden få fortsatt större betydelse och legitimitet. 

1.4 Terminologi 
Fram till juli 2013 användes termen ”investeringsfond” i inkomstskattelagen (IL). Det här 

ville regeringen ändra på i och med införandet av lagen om förvaltare av alternativa 

investeringsfonder (LAIF) för att i möjligaste mån åstadkomma samma terminologi på det 

skatterättsliga området. Tre olika lagar, IL, LAIF och lag om värdepappersfonder (LVF) 

                                                 
17

 Ault, The role of the OECD commentaries in the interpertation of tax treaties, s. 61. 
18

 Se t.ex. Avery Jones i Engelen & Douma, The Leagal Status of the OECD commentaries, s. 161. 
19

 Vogel, On Double Taxations, s. 79. 
20

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

 Lindencrona, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, s. 82. 
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skulle alltså ha en enhetlig terminologi och ”investeringsfond” byttes därför ut mot 

”värdepappersfond” och ”specialfond”. Departementschefen ansåg att fond- respektive 

skattelagstiftning borde vara samstämmiga. För att uppsatsen ska följa terminologin i svensk 

lag kommer därför termen investeringsfond inte att användas.
22

 Rekvisitet skattskyldig 

översätts på engelska till liable to tax, som är ett vedertaget internationellt begrepp, endast den 

svenska termen kommer dock att användas i uppsatsen för enhetlighetens skull.   

1.5 Disposition 
Efter det första kapitalet kommer kapitel 2 att redogöra för svensk intern rätt gällande 

värdepappers- och specialfonder. Såväl den civilrättsliga som den skatterättsliga delen 

kommer att återges. Att inledningsvis presentera den interna rättens systematik är viktigt för 

att läsaren tidigt ska få en uppfattning om vad som gäller i svensk rätt.  

Kapitel 3 kommer att behandla skatteavtal. Presentationen kommer att vara grundlig så att 

läsaren ska förstå grundtanken med skatteavtal och dess syfte. Utgångspunkten för 

redogörelsen kommer att vara OECD:s modellavtal eftersom att det passar i förhållande till 

syftet med uppsatsen. Särskilt artikel 4, hemvistartikeln, kommer att ges stort utrymme 

eftersom att den är av central betydelse för uppsatsen i sin helhet.  Även de internationella 

tolkningsreglerna för skatteavtal kommer att behandlas. Avslutningsvis kommer relevanta 

rättsfall att lyftas.  

Kapitel 4 kommer att behandla det rättsfall som Högsta förvaltningsdomstolen nu meddelat 

dom för i april 2016. Rättsfallet kommer att ingående analyseras och diskuteras utifrån de 

underlag som presenterats i de tidigare kapitlen. I det här kapitlet kommer också slutrapporten 

av BEPS Action 6 från oktober 2015 att behandlas, det här för att kunna reflektera kring hur 

framtiden ser ut för den här typen av fonder mer internationellt sett och om det också kommer 

att påverka den svenska rättstillämpningen. 

Avslutningsvis kommer kapitel fem att sammanfatta de frågor och funderingar som besvarats 

respektive lämnats obesvarade under uppsatsen. Författarens avslutande reflektioner, 

slutsatser och synpunkter kommer också att presenteras. 

 

                                                 
22

 Prop. 2012/13: 155, s. 388. 
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2 Intern internationell skatterätt 

2.1 Bakgrund 
En fond kan enkelt uttryckt beskrivas som en typ av portfölj som innehåller värdepapper av 

olika slag. Såväl svenska som utländska aktier, obligationer och andra typer av värdepapper. 

Risken att förlora pengar är betydligt lägre än vid köp av enskilda aktier, i och med att risken 

är spridd på till exempel ett större antal aktiesorter. Ägarna till fonden blir de som investerat 

pengar i den, en ägarandel i fonden är således beroende av hur mycket pengar investeraren 

valt att investera – ju mer pengar desto större andel. Fonder är därför ett bekvämt och tryggt 

sätt för småsparare att investera i och med att det inte kräver någon sakkunskap om 

aktiemarknad eller dylikt och inte heller är samma höga risk som ren aktiehandel. Fonder är 

dock inget internationellt enhetligt begrepp utan en fond kan vara konstruerad på olika sätt 

beroende på vilket lands lagstiftning som tillämpas, men fördelarna med fondsparande är mer 

eller mindre desamma oavsett var i världen du befinner dig.
23

 

Fonden och dess innehåll sköts i sin tur av ett fondbolag. Det innebär att det är fondbolaget 

som beslutar hur pengarna i fonden ska förvaltas, vidare innebär det alltifrån var fondens 

tillgångar ska placeras, vilken inriktning fonden ska ha till det administrativa arbetet runt 

fonden. Fondbolaget tar sedan ut en avgift för förvaltningen av fonden, en avgift som kan 

variera något. Fondbolaget är i regel en bank eller annan typ av kreditinstitut. Fondförvaltaren 

förser investeraren med både expertis och möjligheterna att administrativt förvalta fonden 

vilket gör det bekvämt för småspararen att fondspara. Fondbolagen måste också ha 

Finansinspektionens tillstånd för att få bedriva den här typen av verksamhet, vilket ytterligare 

kvalitetssäkrar skötseln av investerarnas pengar.
24

 

Idag sparar en mycket stor andel av svenska folket i fonder just med tanke på de fördelar som 

nämnts tidigare, riskspridningen och att det de facto kan vara både svårt, riskfyllt och 

tidskrävande att sätta sig in i en komplex aktiemarknad. Det finns också tre huvudkategorier 

av fonder – aktiefonder, hedgefonder och räntefonder. Risken är högst i aktiefonder, något 

lägre i hedgefonder och minst i räntefonder. Den typiska fondspararen är i regel än fysisk 

person som förvärvsarbetar till vardags. Men det förekommer även att institutionella 

investerare använder sig av fondsparande när pengar ska placeras och investeras.  

                                                 
23
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24
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Under andra delen av 90-talet ökade fondsparandet kraftigt i Sverige, många ville ta del av de 

uppåtgående börserna. Den trenden mattades av något under början av 2000-talet på grund av 

då istället kraftigt sjunkande börser.
25

 Mellan år 2000 och 2014 ökade ändå fondsparandet 

från 66 procent till 76 procent, enligt en undersökning från TNS Sifo gjord på uppdrag av 

Fondbolagens förening.
26

 

Det är alltså tre parter inblandade i värdepappers- och specialfonder, andelsägaren tillika 

fondspararen, fondbolaget och det licensierade kreditinstitutet. Sammanfattningsvis kan 

konstateras att väldigt många människor i Sverige fondsparar och trenden ser ut att fortsätta, 

vi kan därför utgå från att fondsparande är något som förmodligen är ett bestående sätt att 

spara och investera pengar i. I och med det berörs också en stor andel människor och stora 

belopp pengar vid eventuell lagändring och ny praxis på området. Idag är det mestadels 

fysiska personer som fondsparar men kanske kommer också juridiska personer i allt större 

utsträckning börja göra det. I sådana fall skulle vi få en större kommersiell fondspararsektor.  

2.2 Värdepappersfonder 
Värdepappersfonder regleras alltså i LVF, som ersatte 1974 års aktiefondslag. LVF är 

anpassad och implementerar vissa bestämmelser av ett EU-direktiv, det så kallade UCITS-

direktivet
27

 som kom till för att harmonisera medlemsstaternas reglering av fondföretag som 

hade till syfte bedriva kollektiv investeringsverksamhet med värdepapper. UCITS är 

förkortningen för ”Undertaking Collective Investments in Transferable Securities”. Direktivet 

har genom åren genomgått en rad uppdateringar, den senaste är giltig från och med 1 juli 

2011. LVF har också genomgående anpassats i takt med att direkrivet uppdaterats.  

Tanken och syftet med LVF kommer tydligt till uttryck i lagens förarbeten. 

Departementschefen menar att lagen ska grundas på ett kontrakträttsligt resonemang där 

rättsförhållandet mellan andelsägare och fondbolag avtalsregleras. Vidare framgår av 

förarbetena att fonden i sig inte kan ses som ett rättssubjekt utan att de skyldigheter och 

rättigheter som följer av avtalet måste kunna härledas direkt till fondbolaget. Med en sådan 

konstruktion separeras äganderätten till fondförmögenheten från fondens förvaltande och även 

från tillgångarnas förvaring. Alltså det tidigare nämnda trepartsförhållandet, andelsägarna 

äger gemensamt fonden, förvaltningen av fonden ansvarar fondbolaget för, förvaringen av 

fondens tillgångar handhas av ett licensierat kreditinstitut. Fonden är som sagt inget eget 

                                                 
25

 Prop. 2002/03:150, s. 107-108. 
26

 Fondbolagens förening, Fondspararundersökningen 2014, s. 3-4. 
27
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rättssubjekt och förutom avsaknaden av rättigheter och skyldigheter samt förmågan att föra 

talan inför domstol är tillgångarna i fonden skyddade mot utmätning.
28

 Anmärkningsvärt är 

att det här skyddet också framgår direkt i lagtext, LVF:s fjärde kapitel stadgar uttryckligen en 

värdepappersfond rättsliga ställning. 

LVF:s första paragraf innehåller 26 punkter med olika definitioner. Lagstiftaren har varit 

noggrann med att terminologin ska vara klar och tydlig. Under punkt 8 framgår att ett 

fondbolag är ett svenskt aktiebolag som enligt 1 kap 4 § LVF har tillstånd att driva 

fondverksamhet. Vidare definieras värdepappersfond under punkt 25 på följande vis: ”en fond 

vars andelar kan lösas in på begäran av andelsägarna och som består av finansiella tillgångar, 

om den bildats genom kapitaltillskott från allmänheten och ägs av dem som skjutit till kapital 

samt förvaltas enligt bestämmelserna i 5 kap eller 5 a kap”. Således har alla rätt att köpa 

andelar i fonden och fondbolaget kan inte neka någon intressent. Även förvaringsinstitut, 

fondverksamhet, specialfond och andra begrepp finns definierade i första paragrafen.  

I 1 kap 6 § LVF stadgas utländska företags möjligheter att bedriva fondverksamhet i Sverige. 

Här framgår att ett förvaltningsbolag som är hemmahörande i EES och som i sitt hemland har 

tillstånd att bedriva sådan verksamhet som avses i det ovannämnda UCITS-direktivet också 

under vissa förutsättningar får bedriva sådan verksamhet i Sverige. Till exempel måste 

företaget underrätta Finansinspektionen och företagets verksamhet får inte bedrivas utanför 

det tillstånd som getts i hemlandet. Den här paragrafen ser alltså till att den fria rörligheten 

inom EES inte inskränks samt att konkurrensen för svenska förvaltningsbolag och utländska 

sker på lika villkor. 

Kapitel två i LVF behandlar allmänna förutsättningar för fondbolag, kapitel tre behandlar 

förvaringsinstitut. Kapitel fyra är av särskilt intresse genom att det specifikt behandlar de 

allmänna reglerna för värdepappersfonder. Som tidigare nämnts stadgas här fondens rättsliga 

ställning men också mer en reglering i detalj. I 4 kap 8 § stadgas att en värdepappersfond 

måste ha fondbestämmelser som beskriver bland annat fondens placeringsinriktning och hur 

fondmedlen ska placeras. I samma paragraf framgår också att hur utdelningen av fondmedlen 

ska ske måste framgå, och så även vilka avgifter fondbolaget har för respektive tjänst. 

Beräkningen av andelarnas värde samt andelsägarnas rätt till omedelbar inlösen framgår också 

av fjärde kapitlet i LVF. I kapitel fem regleras avslutningsvis förvaltningen av 

värdepappersfonder. Även här har lagstiftaren valt att detaljreglera, både vikten av 

                                                 
28
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riskspridning och vilka tillgångar värdepappersfonderna får investera i samt storleken på 

dessa framgår. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att en värdepappersfond är tillgänglig att investera i för 

var och en, vad som krävs av såväl fondbolag som förvaringsinstitut är lagreglerat i LVF. Så 

länge en värdepappersfond uppfyller kraven som ställs i LVF är det också en UCITS-fond 

vilket innebär att den får bedriva verksamhet i EES inom ramen för det tillstånd som getts. 

Lagstiftaren har förmodligen identifierat den typiska investeraren som en vanlig fysisk person 

och den detaljerade regleringen är därför till för att skydda småspararna. Det är tydligt att 

fondsparande inte ska vara kopplat till samma höga risk som ren aktiehandel. Och de krav 

som ställs i lagtext på såväl sakexpertis som licens framstår därför som mycket befogade. 

2.3 Specialfonder 
Specialfonder är den andra typen av fond som tidigare rymdes inom begreppet 

investeringsfonder. Specialfonder regleras i lagen om förvaltare av alternativa 

investeringsfonder (LAIF) tolfte kapitel. LAIF är ett resultat utav implementeringen av EU-

direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 2011/61/EU. Kort kan sägas att den 

största skillnaden från värdepappersfonder är att regelverket för fondens kapitalplacering är 

något friare. Till exempel behöver inte fonden investera i minst 16 olika värdepappersslag, 

fondbolaget behöver inte heller tillhandahålla förståelig information om fonden. Skillnaderna 

är också fler, medan en värdepappersfond får säljas fritt inom EES får en specialfond endast 

säljas inom landet, i och med att de är nationellt reglerade. Värdepappersfonder måste 

dessutom rikta sig till allmänheten, specialfonder får enligt svensk lagstiftning vända sig till 

en begränsad krets investerare om fondbolaget så önskar. Specialfonder omfattas alltså varken 

av LVF eller av UCITS-direktivet. Slutligen är en annan väsentlig skillnad 

inlösenmöjligheterna för investerarna, medan en värdepappersfond är skyldig att lösa in 

andelarna vid begäran behöver en specialfond endast vara öppen för inlösen en gång per år.  

Viktigt att komma ihåg är dock att specialfonder endast får etableras efter att 

Finansinspektionen lämnat sitt godkännande, bedömningen av huruvida specialfonden ska 

undantas från de vanliga placeringsreglerna i LVF görs alltid utifrån fall till fall. Utländska 

specialfonder får också marknadsföras i Sverige under förutsättningen att fonderna uppfyller 

motsvarande krav som ställs på svenska specialfonder. I LIF kallas utländska fonder (även 

UCITS-fonder) för fondföretag. Tillstånd att bedriva specialfondsverksamhet får ges till 

svenska kreditinstitut och värdepappersbolag. Precis som med värdepappersfonder gäller 
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samma sak för specialfonder, lagstiftaren har valt att göra skillnad mellan fondbolag och 

förvaringsinstitut. Syftet med att hålla förvaltningen och förvaringen isär har av 

departementschefen i förarbeten beskrivits som viktigt i och med att förvaringsinstitutet bland 

annat blir en extra kontrollfunktion som kontrollerar att fondbolaget följer 

fondbestämmelserna.
29

 

Det finns också en del väsentliga likheter mellan värdepappers- och specialfonder. Den 

juridiska konstruktionen är densamma, inte heller specialfonder är att se som en juridisk 

person och saknar därför rättigheter och skyldigheter samt förmågan att föra talan inför 

domstol. Det framgår också i lagtext, 12 kap, 1 och 2 § LIF.  

2.4 UCITS-direktivet och ytterligare fondtyper 
I svensk intern rätt regleras alltså endast två fondtyper, värdepappers- och specialfonder.  

UCITS-direktivet reglerar också en eller flera fondtyper som inte uttryckligen finns i svensk 

rätt, direktivet öppnar med andra ord upp möjligheten för ytterligare fondtyper i intern rätt. En 

slutsats som kan dras efter de två tidigare avsnitten är att skillnaden mellan värdepappers- och 

specialfonder inte är särskilt stor. UCITS-direktivet tar även sikte på de typer av fonder som 

enbart marknadsförs till professionella investerare. I Sverige har vi endast två typer av fonder, 

de ovannämnda, reglerade i intern rätt. Den typen av fond som är av mer kommersiell 

karaktär skulle kunna behövas i svensk rätt. Det här är något som i alla fall identifierats av 

regeringen som därför tillsatt en utredning för att få klarhet i frågan.
30

 I kommittédirektivet 

framgår att det idag endast finns två fondtyper i svensk lagstiftning och att dessa två är 

mycket lika. Regeringen framhåller också att de båda fondtyperna framförallt riktar sig till 

småsparare, och hänvisar då särskilt till det starka konsumentskydd som präglar både 

väderpappers- och specialfonder. Vidare framgår i kommittédirektivet att det även finns klara 

önskemål om ytterligare fondtyper i svensk rätt som i större utsträckning riktar sig till 

investerare av professionell karaktär. Regeringen hänvisar också till SOU 2010:78 som berör 

bland annat genomförandet av UCITS-direktivet och den delen i direktivet som riktar sig till 

finansiella instrument av mer kommersiell karaktär.
31

 Utredningen skulle vara klar den 31 
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 Kommittédirektiv 2014:139, Översyn av fondregelverket. 
31
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december 2015 men har blivit framskjuten till den 30 juni 2016, förmodligen med anledning 

av två tilläggsdirektiv som presenterades under fjolåret.
32

 

Frågan som jag anser vara värd att ställa är därför om det kan vara så Sverige, under 

implementeringen av direktivet eventuellt borde infört ytterligare fondreglering i intern rätt 

för att öppna upp möjligheten för andra typer av fonder. Särskilt eftersom frågan redan 

identifierats i SOU:en från år 2010.
33

 Enkelt uttryckt kanske det saknas en eller flera 

fondtyper i svensk lagstiftning. En fondtyp som är av mer kommersiell karaktär skulle 

eventuellt inte kunna falla under LVF eller LAIF, därför skulle fonden som sådan kunna bli 

direkt skattskyldig. En sådan typ av fond skulle då istället kunna beskattas enligt IL:s regler 

och beskattas på fondnivå och inte delägarnivå. Ett sådant scenario skulle innebära att en 

sådan alternativ fondtyp skulle betala bolagsskatt på 22 procent enligt IL:s regelverk. Det i sig 

skulle betyda att en sådan fond i allra högsta grad anses dels vara obegränsat skattskyldig i 

Sverige och således ha hemvist här, dels anses omfattas av de svenska skatteavtalen. Värt att 

anmärka är att redogörelsen i det här stycket mer är reflektioner/spekulationer och alternativa 

scenarion än underbyggda argument, kanske kommer kommitténs utredare att presentera 

något som går i linje med mina tankar eller något helt annat.  

2.5 Fondernas skattskyldighet 
Precis som redovisats ovan är inte värdepappers- och specialfonder juridiska personer men det 

hindrar inte att de ska behandlas som juridiska personer enligt 2 kap 3 § IL. Det innebär 

vidare att de också är obegränsat skattskyldiga enligt 6 kap 3 § IL.
34

 Som tidigare nämnts 

skedde en viktig lagändring den 1 januari 2012, lagändringen innebar bland annat att 

värdepappers- och specialfonder inte längre är skattskyldiga för tillgångarna som finns i 

fonden.  

I förarbetena till det regelverk som gällde före den 1 januari 2012 angavs tre element för hur 

beskattningen av värdepappers- och specialfonder skulle ske. Fonden skulle varken ta upp 

kapitalvinst till beskattning eller få dra av för kapitalförlust på delägarrätter. Syftet med en 

sådan konstruktion var, enligt propositionen, att fonden skulle kunna sälja värdepapper och 

investera eventuell vinst i nya värdepapper utan skattekonsekvens. Det i sig innebar också att 

det blev en förmån att äga fonder indirekt, genom att direkt fondägande var det som 
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beskattades. För att undanröja den förmånen som uppstod vid indirektägande införde 

lagstiftaren en schablonmässig beräknad intäkt, den schablonen utgjorde grunden i fondens 

totala skatteunderlag. Propositionen angav vidare att som intäkt skulle ett belopp som för ett 

år motsvarar 1,5 procent av värdet på fondens delägarrätter tas upp vid ingången av 

beskattningsåret.
35

 Slutligen skulle utdelningar som fonden delade ut dras av.
36

 

Den här typen av svensk fondbeskattning var direkt till nackdel för fondbolagen i ett 

internationellt perspektiv. De svenska värdepappers- och specialfonderna var skattskyldiga för 

en schablonintäkt på delägarrätterna, samtidigt som fonderna var skattskyldiga för de 

inkomster som inte var kapitalvinster. För att undvika det sistnämnda kunde fonden 

visserligen dra av utdelningen som gick till delägarna men det resulterade å andra sidan i att 

det blev mindre kvar att återinvestera. Som ett resultat av det här etablerade sig svenska 

fondbolag utomlands, eftersom att utländska fonder inte drabbades på samma sätt tack vare 

det tidigare nämnda UCITS-direktivet. För att inte skattebasen skulle urholkas insåg 

regeringen att den svenska regleringen måste neutraliseras i förhållande till vad som gäller för 

utländska fonder.
37

 

Således avskaffades skatten, genom lagändringen den 1 januari 2012, på inkomster av 

tillgångar som ingår i fonden för såväl svenska som utländska värdepappers- och 

specialfonder. I 6 kap 5 § IL framgår att värdepappersfonder och specialfonder inte är 

skattskyldiga på inkomster från tillgångar som finns i fonden, motsvarande bestämmelse för 

utländska investeringsfonder återfinns i 6 kap 13 § IL. Regeringen redogör tydligt i förarbetet 

att den här förändringen beror just på att det nya UCITS-direktivet gör svensk beskattning 

ofördelaktigt för fondbolag med hemvist i Sverige och att det därmed finns en risk att 

fondbolagen lämnar Sverige. Hur det här i praktiken skulle gå till diskuterades också i 

propositionen, att rensa ut alla lagrum i IL som rör investeringsfonder uteslöts uttryckligen 

genom att då skulle lägga en alltför stor börda på både fondbolagen och Skatteverket enligt 

departementschefen.
38

 Sammanfattningsvis kan det här summeras enligt följande, 

värdepappers- och specialfonder bestämdes också fortsättningsvis vara juridiska personer och 

därmed också obegränsat skattskyldiga. Men i praktiken blev fonderna helt skattebefriade i 

och med att inkomster från tillgångar som finns i fonden inte är skattepliktiga. Således skulle 
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en sådan konstruktion leda till att fonderna skulle bli obegränsat skattskyldiga i teorin och 

enligt lag men i praktiken skulle ingen skatt erläggas överhuvudtaget vilket knappast var 

önskvärt. 

Beskattning på delägarnivå blev därför lösningen. Fysiska personer beskattas därför idag 

schablonmässigt beroende på hur stor andel i fonden de äger. Juridiska personer som äger 

andel i en värdepappers- och specialfond tar också upp en schablonintäkt, men då i 

inkomstslaget näringsverksamhet.
39

 Hur beräkningen av schablonen ska ske stadgas i 42 kap 

43 och 44 §§ IL.  

Vidare framgår i förarbetet att avskaffandet av skattskyldighet för värdepappers- och 

specialfonder resulterade i minskade skatteintäkter av två anledningar. Dels att det i praktiken 

innebar en sänkning av den effektiva skattesatsen på avkastning från just svenska 

fondandelar, dels att det EU-rättsligt inte längre skulle kunna vara möjligt att ta ut en 

kupongskatt på utdelningar till utländska värdepappers- och specialfonder.
40

 Regeringen 

ansåg alltså sammanfattningsvis att det fanns ett behov av att skydda den svenska skattebasen 

och därför flyttades beskattningen ut på delägarnivå den 1 januari 2012, genom ändringen 

hoppades regeringen kunna behålla svenska fondbolag inom Sveriges gränser.  

3 Skatteavtal 

3.1 Bakgrund 
Sverige har ingått skatteavtal med många länder. Ett av de främsta skälen för att sluta ett 

skatteavtal är för att undanröja eller i alla fall dämpa effekten av internationell juridisk 

dubbelbeskattning
41

 och ett annat viktigt skäl är att förhindra skatteflykt. Internationell 

juridisk dubbelbeskattning uppkommer när två eller fler stater gör anspråk på samma 

skattesubjekt, det kan till exempel vara när två staters beskattningsprinciper kolliderar. Det är 

inte en ovanlig situation, särskilt med tanke på att vi lever i en alltmer gränslös värld då det 

till exempel inte är ovanligt att jobba i en stat men bo i en annan eller att ett företag har sin 

huvudsakliga verksamhet i en stat samtidigt också har viss verksamhet i fler stater.
42
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Exempel: 

Sverige vill beskatta en förvärvsinkomst tillhörande en person som bor i Sverige, det 

anspråket grundar Sverige på hemvistprincipen – personen har hemvist i Sverige och är därför 

obegränsat skattskyldig här. Samtidigt gör staten X anspråk på samma förvärvsinkomst 

eftersom att personen i fråga arbetar i X och inte Sverige, X grundar då sitt anspråk på 

källstatsprincipen – alltså var förvärvsinkomsten har sin källa. Då uppstår en 

dubbelbeskattningssituation som kan lösas genom att tillämpa ett befintligt skatteavtal mellan 

Sverige och staten X.   

Dubbelbeskattning har historiskt och även i nutid setts som ett hinder för världshandel och 

tillväxt, incitamenten för att investera utomlands och dylikt minskar när skattesituationen blir 

direkt ofördelaktig för den skattskyldige tillika potentiella investeraren. Regeringen har 

flertalet gånger påtalat vikten av ett modernt skatteavtalsnät för att främja svensk import och 

export.
43

 Huruvida resurserna verkligen finns hos Finansdepartementet för att kunna agera 

progressivt på området har dock diskuterats och ifrågasatts i doktrin.
44

 

Som sagt är det huvudsakliga syftet med skatteavtal att undanröja dubbelbeskattning, något 

som framkommer i såväl svensk som i internationell rätt.
45

 Samtidigt ska skatteavtal också 

fördela skattebasen mellan staterna, motverka skatteflykt och stimulera världshandeln. Det är 

enkelt att således konstatera att skatteavtalen har en klart viktig roll i svensk ekonomi och 

betydelsefull på mer än bara ett plan. 

3.2 Hemvistartikeln i OECD:s modellavtal 
I artikel 1 i modellavtalet stadgas att avtalet är tillämpligt på alla personer som har hemvist i 

en av de avtalsslutande staterna eller i båda avtalsslutande staterna. Motsatsvis innebär det att 

alltså att om den skattskyldige inte har hemvist i någon av staterna är avtalet inte tillämpligt. 

Hemvistbegreppet är därför grundläggande för avtalets tillämplighet. Vad som då innebär 

hemvist framgår därför särskilt i artikel 4 i modellavtalet.  

Första meningen i artikel 4.1 lyder följande ”For the purposes of this Convention, the term 

“resident of a Contracting State” means any person who under the tax laws of that State, is 

liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other 

criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local 
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authority thereof.”. Det radas alltså upp exempel på vad som kan utgöra hemvist och därmed 

grunda skattskyldighet och avgöra huruvida avtalet är tillämpligt eller inte. Viktiga att notera 

är att artikeln inte är uttömmande utan endast exemplifierar vad som kan grunda obegränsad 

skattskyldighet enligt intern rätt.  

Den interna rätten är således styrande för vad som ska anses utgöra hemvist och obegränsad 

skattskyldighet, modellavtalet har alltså inget tolkningsförträde. Exemplifieringen i artikel 4.1 

ska därför ses som en hänvisning till de avtalsslutande staternas interna rätt och grund för 

hemvist respektive skattskyldighet.
46

 Av artikel 4.1 andra mening framgår vidare att en person 

som endast är begränsat skattskyldig inte kan omfattas av avtalet. Syftet med det här är att 

utgångspunkten för avtalets tillämplighet ska vara den egna statens interna rätts bestämmelse 

av hemvist, det innebär också att endast uttag av källskatt inte ska vara avgörande. 

Kommentaren uttrycker dock att det finns vissa svårigheter men andra meningen och 

framhåller därför vikten av att bedömningen alltid är objektiv och in casu-baserad. Syfte och 

sammanhang för varje enskild situation måste vara avgörande. Vidare påpekas särskilt att de 

stater som tillämpar territorialitetsprincipen inte omfattas av andra meningen, utan principen i 

sig är inget hinder för att en person ska anses ha hemvist i staten.
47

 

Ett återkommande begrepp i såväl kommentar som doktrin är ”skattskyldig”. En person som 

anses vara skattskyldig är helt enkelt en person som har hemvist i aktuell stat. Det här 

begreppet är inte helt entydigt och vållar en del tolkningssvårigheter, vilket diskuterats i både 

internationell och svensk doktrin. Framförallt är det huruvida en person som är skattebefriad 

kan anses vara ”skattskyldig” eller inte. Kommentaren besvarar inte den frågan och lyfter 

heller inte problematiken, och hänvisar heller inte till intern rätt. Utan istället konstaterar 

OECD endast att en del medlemsstater anser att en person kan ha hemvist utan att erlägga 

skatt men andra medlemsstater är av motsatt uppfattning.
48

 Det huvudsakliga argumentet för 

att en person de facto betalar skatt för att anses ha hemvist borde vara att syftet med 

skatteavtal är att undanröja eller dämpa internationell juridisk dubbelbeskattning. Betalar 

därför en person inte skatt i hemstaten uppstår således ingen dubbelbeskattningssituation och 

huvudsyftet med skatteavtalet faller. Den här tolkningen återfinns också i svenska 
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förarbeten.
49

 Rättskällevärdet av svenska förarbeten har ansetts begränsat, eftersom det endast 

ger uttryck för den ena partens vilja.
50

 

3.2.1 Skattskyldighetbegreppet i doktrin 

Det kan vara av värde att gå lite djupare in på diskussionen som förts kring begreppet 

skattskyldig i doktrin. En del menar att det inte är språkligt tillfredställande att kräva att skatt 

ska erläggas eftersom att det internationellt sätt är skillnad på att vara skattskyldig (eng; liable 

to tax) och ”subject to tax”, där det sistnämnda pekar på en skyldighet att rent fysiskt betala 

skatt.
51

 Den här skillnaden kan också skymtas i OECD:s kommentar till artikel 1, där framgår 

att medlemstaterna kan villkora avtalet så att en person måste betala reell skatt för att omfattas 

av skatteavtalet, subject-to-tax-clause även kallat.
52

 Kanske kan det ge stöd för att något krav 

på erläggande av skatt inte finns, det kan också faktumet att modellavtalets fördelningsartiklar 

inte uppställer något sådant krav på en ren dubbelbeskattningssituation för tillämplighet.
53

  

Internationellt har den här synen på begreppet bekräftats. Vogel är av åsikten att det 

avgörande inte är om skatt betalas utan att det finns en personlig anknytning till en 

avtalsslutande stat att personen anses ha hemvist i landet enligt statens interna rätt och att det i 

sig kan vara grund för obegränsad skattskyldighet.
54

 Flera internationellt erkända skatterättare 

stämmer in i den kören - om den interna rätten grundar obegränsad skattskyldighet ska det 

alltså inte spela någon roll att någon skatt inte betalas.  

 

Det har bland annat anförts att om en persons anknytning till en stat är av samma karaktär 

som de som är obegränsat skattskyldiga kan personen antas vara skattskyldig även om 

personen inte är föremål för beskattning på delar av eller hela sin inkomst om det beror på 

särskilda villkor i intern rätt där personen har hemvist.
55

 Den här tolkningen har brett 

internationellt stöd.
56

 Det är också samma tolkning som domstolen gjorde i rättsfallet RÅ 

1996 ref. 84 (som berörs mer ingående i ett avsnitt nedan). Nelson anför till exempel att det 

ska räcka att det finns en teoretisk möjlighet till dubbelbeskattning, beskattningsrätten 
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överförs inte från en stat till en annan endast för att hemviststaten avstår att beskatta personen 

ifråga av någon anledning.
57

  

 

Det finns också de som inte finner svaret lika självklart hur skattskyldig-rekvisitet ska tolkas. 

Couzin granskar begreppet och anser att skattskyldighet som sådant är hänförligt till personen 

som egenskap och inte till inkomsten. Han menar vidare att en person kan undvika reell 

beskattning på andra sätt, till exempel genom att avdragsgilla förluster som överstiger 

eventuella vinster och menar de personerna bör omfattas av skatteavtal. Couzin anser alltså att 

personen uppfyller rekvisitet skattskyldig då personen normalt är obegränsat skattskyldig i 

aktuell stat. Han kallar sådana personer ”potentiellt skattskyldiga” och gör skillnad på det och 

att vara ”teoretisk skattskyldig”. Det sistnämnda hävdar han föreligger när en person 

visserligen är skattskyldig i teorin men i praktiken kommer personen de facto inte att betala 

någon skatt.
58

 Couzin anser vidare att en lexikalisk tolkning av rekvisitet skattskyldig ger stöd 

för att det krävs att skatt erläggs för att personen ska omfattas av begreppet samtidigt 

framhåller han att det av praktiska skäl å andra sidan inte vore möjligt att kräva det.
59

 Den 

praktiska svårigheten med ett krav på faktisk beskattning diskuteras även av Kleist som pekar 

på att ett sådant krav skulle ge upphov till ytterligare frågor som kräver svar, till exempel 

vilken typ av inkomst som ska vara beskattningsbar, skattesats och så vidare.
60

 

En annan intressant aspekt av problematiken med tillämpningen av artikel 4 är var fokus för 

problematiseringen ligger. Brown är av uppfattningen att modellavtalet tar avstamp i att en 

person är skattskyldig på grund av hemvist istället för att ta avstamp i själva begreppet 

skattskyldig. Hon menar att fokus inte bör ligga vid huruvida personen betalar skatt i en viss 

stat eller inte, utan istället på om staten ifråga har tagit tillvara på sin ensamrätt till 

beskattning av personen i fråga eller inte. Hon menar därför att undantag från beskattning i 

intern rätt ger fördel för ett sådant fokus.
61

  

Sammanfattningsvis kan då konstateras att samstämmighet råder bland flera nationellt och 

internationellt erkända skatterättare gällande det faktum att skattskyldighet innebär att 

personen är obegränsat skattskyldig men det inbegriper inte att personen också erlägger 
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skatt.
62

 Appliceras den tolkningen på svensk rätt kan vi dra slutsatsen att svenska personer 

med hemvist i Sverige därmed omfattas av våra skatteavtal. Givetvis måste det först 

bestämmas att personen ifråga är obegränsat skattskyldig i Sverige, men huruvida hen de 

facto betalar skatt i Sverige är inte avgörande för bedömningen. Internationell och svensk 

praxis, ordalydelsen och såväl svensk som internationell doktrin argumenterar i alla fall för 

det.  

 

3.3 Rättsfall av betydelse 

3.3.1  The Queen v. Crown Forest 

Ett kanadensiskt rättsfall som också kan vara betydelse för ett mer internationellt perspektiv 

är The queen v. Crown Forest
63

, i vilket uttrycket ”resident of a contracting state” tolkas. Den 

kanadensiska domstolen går noggrant igenom hemvistbegreppet i samband med att 

hemvistartikeln i skatteavtalet mellan Kanada och USA ska tolkas. Nedan följer en kortare 

redogörelse för omständigheterna i fallet och därefter en noggrannare studie av Kanadas 

högsta domstols (the Supreme Court) resonemang. 

Ett bolag vid namn Norsk, registrerat i Bahamas, hyrde ut pråmar till ett kanadensiskt bolag 

vid namn Crown Forest. Norsk hade sitt enda kontor i USA och bedrev också verksamhet där. 

Norsk hade statusen ’utländskt bolag’ i USA och var därför inte föremål för beskattning i 

landet, således blev hyresintäkterna från Crown Forest inte skattepliktiga i USA. Norsk 

deklarerade dock endast i USA. Crown Forest skulle enligt kanadensisk rätt behålla 25 

procent källskatt för Norsk, om inte skatteavtalet mellan USA och Kanada blev tillämpligt 

eftersom skatten genom avtalet begränsades till 10 procent. Frågan för domstolen att ta 

ställning till blev därför huruvida Norsk kunde anses vara en person hemmahörande i USA på 

grund av hemvist, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet. 

Värt att notera är att domstolens huvudfokus vid bedömningen alltså inte var huruvida Norsk 

verkligen betalade skatt eller inte utan de ovannämnda omständigheterna var avgörande. 

Domstolen kom fram till att Norsk inte kunde anses av hemvist i USA och därmed inte heller 

omfattas av skatteavtalet. Norsk ansågs därför skyldiga att betala full källskatt om 25 procent 

för hyresintäkterna. 
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Även den kanadensiska domstolen använde sig utav Wienkonventionen när skatteavtalet 

skulle tolkas liksom även OECD:s kommentar eftersom skatteavtalet mellan USA och 

Kanada var baserat på modellavtalet.  

Tolkningen av avtalets hemvistartikel gjordes med utgångspunkt i att utreda om Norsk kunde 

anses ha hemvist i USA under förutsättningen att bolaget uppfyllde någon av de uppräknade 

förutsättningarna ovan. Domstolen konstaterade tidigt i domen att en förutsättning för hemvist 

är att personen i fråga är subjekt för omfattande beskattning enligt intern rätt i hemviststaten. I 

både USA och Kanada betyder det att personen i fråga är skattskyldig inte bara för sin 

förvärvade inkomst i hemviststaten utan även för sin globala inkomst.  

I sin tolkning av avtalet analyserade domstolen syftet med skatteavtalet och kom fram till att 

avtalet skulle tillämpas på personer som är obegränsat skattskyldiga. Bolaget Norsk kunde 

därför inte omfattas av skatteavtalet. Domstolen ansåg vidare att avtalet skulle tillämpas på 

fysiska personer hemmahörande i Kanada men som arbetade i USA, och vice versa. Och även 

juridiska personer hemmahörande i Kanada men som bedrev verksamhet i USA, och vice 

versa. Vid skatteavtalets ingående var det viktigt att personer i den situationen inte skulle bli 

föremål för juridisk dubbelbeskattning. Som stöd för sin slutsats hänvisade domstolen också 

till preambeln till skatteavtalet som gav uttryck för både syftet att motverka dubbelbeskattning 

och vikten av att förhindra skatteflykt. Domstolen konstaterade vidare att det inte förelåg 

någon dubbelbeskattningssituation eftersom Norsk inte beskattades i USA för sina 

hyresinkomster.  Domstolen menade att om Norsk skulle omfattas av skatteavtalet så skulle 

Kanadas möjlighet att beskatta inkomsten begränsas. Trots att USA inte beskattade inkomsten 

och det ansåg domstolen skulle främja så kallad ”treaty shopping”. Treaty shopping betyder 

att ett bolag leder inkomster till en viss stat för att omfattas av ett skatteavtals förmåner, som 

till exempel lägre källskatt.
64

 Bolaget borde heller inte uppmuntras att försöka minska sin 

totala skatt genom att ”… picking and choosing the international tax regimes most immediatly 

beneficial to them”. Avslutningsvis konstaterade domstolen att avtalet inte syftade till att 

omfatta bolag som var registrerade i tredje land, i det aktuella fallet Bahamas. Således skulle 

inte sådana bolag kunna omfattas av skatteavtalet endast genom att bedriva verksamhet i USA 

och ha affärer med kanadensiska bolag. Därför kunde inte heller Norsk omfattas av avtalet. 

Som ett resultat av domen har den kanadensiska motsvarigheten till Skatteverket uttalat att för 

att en person ska kunna ses som skattskyldig måste personen i fråga vara subjekt för 
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beskattning i en av avtalsstaterna i enlighet med någon av de förutsättningar som räknas upp i 

modellavtalets artikel 4. Rättsfallet anses vara aktuellt än idag i Kanada för att avgöra 

huruvida en person kan anses av hemvist eller inte och skattemyndigheten i Kanada hänvisar 

fortfarande idag till domen när bedömningen av en persons hemvist görs.
65

 Vidare har domen 

kritiserats av både Ward och Avery Jones, de menar bland annat att domstolen inte tydligt nog 

klargjort det faktum att hemvistartikeln inte kräver någon faktisk beskattning för att bli 

tillämplig.
66

 Vidare anser de båda skatterättarna att hemvistartikeln i modellavtalet inte kräver 

att en person de facto är ”subject to tax” och de hävdar också att det tydligare borde kunna 

framgå i modellavtalet än vad det gör.
67

 Dahlberg är inne på samma linje som domstolen vad 

det gäller bolagets begränsade skattskyldighet i USA, bolaget var inte föremål för beskattning 

av sin globala inkomst som skatteavtalet krävde för att bli tillämpligt och därför borde 

rimligen inte bolaget kunna ta del av de förmåner skatteavtalet ger.
68

 

3.3.2 RÅ 1996 ref. 84 

I RÅ 1996 ref. 84 prövade Regeringsrätten frågan om fondbolag som är lågbeskattade kan ha 

skatterättslig hemvist enligt 1983 års skatteavtal mellan Luxemburg och Sverige, den så 

kallade ”Luxemburgdomen”. Fondbolagen i fråga var obegränsat skattskyldiga i Luxemburg 

men på grund av intern luxemburgsk rätt betalade de i realiteten ingen bolagsskatt. Om 

utfallet blev så att fondbolagen inte omfattades av skatteavtalet så kunde de svenska delägarna 

beskattas löpande i Sverige för fondbolagens inkomster i enlighet med dåvarande CFC-

lagstiftning. Frågan blev därför om bolaget kunde anses ha skatterättslig hemvist enligt avtalet 

4:e artikel
69

, första punkten, första meningen. Några särskilda omständigheter i fallet redogörs 

för nedan. Frågan var av vikt på grund av att om fondbolagen skulle anses omfattas av 

skatteavtalet så skulle Sverige bli tvungna att se över framtida skatteavtal och justera dem så 

att lågbeskattade bolag inte skulle kunna omfattas av avtalens tillämplighet. 

Det svenska moderbolaget, AB X, ägde fem fondbolag hemmahörande i Luxemburg där 

fondbolagen också var obegränsat skattskyldiga. Fondbolagen ägde också varsin 

värdepappersfond. Fondbolagen var som sagt obegränsat skattskyldiga i Luxemburg men på 

grund av vissa undantag i intern rätt betalade de inte någon bolagsskatt, däremot betalade de 
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en engångskatt. Totalt sett var dock fondbolagen mycket lågt beskattade på grund av de 

undantag som gällde i luxemburgsk rätt. Om fondbolagen omfattades av det svenska 

skatteavtalet mellan Luxemburg och Sverige skulle de i Sverige inneha ställning som 

utländska bolag och att beskatta dem i enlighet med den svenska CFC-lagstiftningen skulle 

inte vara möjligt. Således skulle Sverige inte kunna beskatta det svenska moderbolaget AB X.   

Högsta förvaltningsdomstolen presenterade två möjliga scenarion till tolkning av artikel 4: 

Scenario 1: Det första tolkningsalternativet innebar att fondbolagen skulle anses omfattas av 

skatteavtalet eftersom att domstolen ansåg det tillräckligt att fondbolagen hade ”… en sådan 

anknytning till Luxemburg som för den kategori de tillhör normalt medför oinskränkt 

skattskyldighet till bolagsskatt.” En sådan tolkning skulle innebära att fondbolagen 

omfattades av skatteavtalet ifråga. 

 Scenario 2: Det andra tolkningsalternativet innebar att det, förutom rekvisiten i första 

alternativet, också krävs ”… att de faktiskt är underkastade sådan beskattning och således inte 

på grund av speciallagstiftning är befriade från bolagskatt.” 

För att kunna avgöra vilket alternativ som var tillämpligt redogjorde domstolen för de 

principer som ska användas vid tolkning av skatteavtal. Domstolen började med att konstatera 

att meningen med att tolka avtalet var att kunna fastställa den gemensamma partavsikten. 

Vidare fastslog domstolen att Wienkonventionen var ett mycket viktigt folkrättsligt 

tolkningsinstrument vid avtalstolkning, domstolen uttryckte även betydelsen av OECD:s 

kommentar eftersom att skatteavtalet i fråga var utformat helt i enlighet med modellavtalet.  

Domstolen menade att avtalets ”gängse mening” gav uttryck för att det de facto krävdes reell 

beskattning för att artikel 4 skulle bli tillämplig men ansåg samtidigt att även tolkning i 

enlighet med scenario två kunde vara möjligt. Domstolen konstaterade vidare att avtalstexten 

inte gav någon ytterligare klarhet i frågan och gick därför vidare till att analysera syftet. Syftet 

med ett skatteavtal är att undvika internationell juridisk dubbelbeskattning och skatteflykt och 

de omständigheterna gav för handen att tolkningsalternativ två var tillämpligt eftersom en 

dubbelbeskattningssituation inte kan uppstå när en person inte betalar någon reell skatt. 

Domstolen menade dock samtidigt att ett skatteavtal också har till syfte att fördela 

beskattningsunderlaget mellan avtalets båda parter. En stat kan avstå från att beskatta en 

person, av flera skäl, men det är inte självklart att ett sådant avståndstagande per automatik 

berättigar den andra avtalsstaten att beskatta personen i fråga ansåg domstolen. Domstolen 
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hänvisade också till doktrin och framhöll det faktum att det fanns stöd för uppfattningen att ett 

skatteavtal också ska skydda emot möjlig dubbelbeskattning. 

Domstolen lyfte visserligen betydelsen av OECD:s kommentar till modellavtalet men fann 

samtidigt att kommentaren inte gav vidare ledning i rättsfrågan. Istället hänvisade domstolen 

återigen till doktrin, särskilt Vogel, som gav sitt stöd för uppfattningen att reell beskattning 

inte ska krävas för att en person ska ses som skattskyldig. Samtidigt hänvisade domstolen 

också till de svenska förarbetena, nämnda i tidigare avsnitt, som gav motsatt resultat. 

Domstolen diskuterade vidare kring konsekvenserna av de båda alternativen och kom fram till 

att medan alternativ ett kunde skapa gränsdragningsproblem ur materiell synpunkt kunde å 

andra sidan alternativ två skapa gränsdragningsproblem gällande vilken nivå av erlagd skatt 

som krävdes för att personen skulle omfattas av avtalet. 

Avslutningsvis konstaterade domstolen att scenario ett ändå var det mest fördelaktiga 

tolkningsalternativet. Högsta förvaltningsdomstolen motiverade det med hänsyn till avtalets 

syfte och ändamål, innehållet i avtalet, den rådande uppfattningen i doktrin och 

tillämpningssvårigheterna med det andra alternativet. I och med att fondbolagen på papperet 

var obegränsat skattskyldiga i Luxemburg skulle de också omfattas av skatteavtalet trots att 

de i realiteten inte betalade någon skatt, således kunde ingen beskattning på delägarnivå ske i 

Sverige.  

Utgången i målet har kommenterats flitigt i doktrin. Domstolen ansåg alltså att bolaget i fråga 

var obegränsat skattskyldiga i Luxemburg på grund av den starka anknytningen dit, trots att 

de inte betalde någon skatt där, och därför var också Luxemburg hemvist. Dahlberg har 

kommenterat det här i doktrin och delar domstolens bedömning i stort, han menar att 

obegränsad skattskyldighet är en tillräcklig förutsättning för att kunna etablera hemvist i 

enlighet med modellavtalets artikel 4.
70

 

Dahlberg har vidare sökt en förklaring till varför domstolen kommit fram till den gängse 

meningen av begreppet ”skattskyldig”, han tror att domstolen använt sig av den 

”normalspråkliga betydelsen” av begreppet när domstolen fastställt den gängse meningen och 

således kom domstolen också fram till att det fanns ett krav på att reell skatt faktiskt betalats.  

Dahlberg anser att det mycket möjligt kan vara så men är inte av uppfattningen att det är att se 

som den normalspråkiga betydelsen av ”gängse mening” enligt Wienkonventionen. Dahlberg 

anför att gängse mening istället bör fastställas utifrån den avtalsrättsliga kontexten och pekar 
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på betydelsen av att kontexten i det här fallet är avtalet ifråga bygger på OECD:s modellavtal. 

Vidare framhåller Dahlberg att visserligen kan ett uttryck normalspråklig mening vara 

densamma som den skatterättsliga betydelsen men så är inte fallet när det kommer till 

uttrycket ”skattskyldig” i artikel 4. Dahlberg är av uppfattningen att ”skattskyldig” betyder att 

en person är obegränsat skattskyldig och inget utöver det, det vill säga huruvida personen 

faktiskt betalar skatt eller inte är irrelevant.
71

 Värt att vidare nämna angående just 

skatterättslig kontext är Vogels mening om betydelsen av den när det handlar om ”gängse 

mening”. Han uttrycker explicit att om skatteavtalet ifråga är utformat efter modellavtalet är 

både det och kommenteraren av väsentlig betydelse när den skatterättsliga kontexten utreds.
72

 

3.4 Slutsatser och reflektioner 
Frågan om skattskyldig som rekvisit kräver att reell skatt faktiskt betalats är komplex och det 

finns goda skäl för att både argumentera för och emot, enligt min uppfattning dock framförallt 

emot. Något som enligt min mening är viktigt att komma ihåg är OECD:s kommentar kan 

anses ge stöd för att skatt de facto ska betalas, jag anser inte att som framkommer i 

kommentaren ger uttryck för den motsatta uppfattningen. Däremot finner jag det mycket 

problematiskt att varken modellavtalet eller kommentar uttryckligen berör frågan trots att den 

varit föremål för en frekvent diskussion under åratal och dessutom prövats av domstolar 

världen över. Enligt min uppfattning är ändå OECD:s uteblivna besked ett besked i sig i och 

med att skrivelsen står kvar, oförändrad trots att kommentaren uppdaterats genom årens lopp. 

Det är också viktigt att studera andra internationella skatterättsliga termer i relation till 

hemvistartikeln och jag anser inte att det finns något där att hämta som gör en annorlunda 

tolkning mer trovärdig än det som majoriteten i doktrin ställer sig bakom.  

Det går heller inte att komma ifrån att det faktisk finns så kallade ”subject to tax-klausuler” 

som har till syfte att hindra bolag som faktiskt inte betalar skatt att omfattas avtalet. 

Klausulerna ska se till att ett bolag inte två gånger lyckas undkomma skatt, så kallad ”double 

non-taxation”. Det i sig blir paradoxalt i förhållande till kommentaren, för då behöver ju inte 

sådana klausuler inkorporeras i ett avtal men ändå sker precis det. Jag anser också att det är ett 

problem att den typen av klausuler inte finns standardiserade i modellavtalet, det gör 

tolkningen av modellavtalet med kommentar än mer komplex och diffus. Kanske är det 

framförallt OECD som måste städa upp i kommentaren och tydligare klargöra vad som 

faktiskt ska gälla.  
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Gällande svenska förarbeten till skatteavtal är det precis som Högsta förvaltningsdomstolen 

fastslår i Luxemburgdomen, de är av ett begränsat rättskällevärde i och med att de aldrig kan 

återspegla den gemensamma partsavsikten utan endast det svenska perspektivet. Något som 

däremot hade varit önskvärt gällande just Luxemburgdomen är att domstolen tydligare 

resonerat kring ”gängse mening”, slutsatsen som dras utifrån Wienkonventionen är absolut 

inte självklar och omdebatterad i såväl svensk som internationell doktrin.  

Precis som framgått från redogörelsen i avsnittet ovan tror jag också att det skulle bli praktiskt 

problematisk att kräva att skatt ska erläggas, och många följdfrågor kommer att uppkomma 

som följd av en sådan tolkning. Skattskyldig är ett begrepp med större omfång än ”subject-to-

tax” och jag är av uppfattningen att det siktar på huruvida en person är skattskyldig för sin 

globala inkomst, det vill säga obegränsat skattskyldig i en stat. Således bör då också personen 

i fråga vara skyddad mot potentiell dubbelbeskattning, oavsett eventuella undantag i intern 

rätt som lättar på eventuell skattebörda.  

I Luxemburgdomen resonerar också domstolen kring syftet med ett skatteavtal och fastslår att 

det bland annat är hindra skatteflykt. Domstolen säger dock inget mer om det här och av det 

drar jag slutsatsen att domstolen inte vill använda artikel 4 som ett direkt medel för att utöka 

en stats skattebas. För även om syftet är att bland annat hindra skatteflykt är det inte 

huvudsyftet, utan huvudsyftet är att förhindra internationell juridisk dubbelbeskattning i 

möjligaste mån. Det innebär i sig också att staterna vill främja handel över gränserna för att 

stimulera ekonomin, att då kräva att skatt faktiskt erläggs skulle kunna få motsatt effekt. 

Samtidigt förstår jag ändå att staterna måste se upp för ”double-non-taxation” men rätt väg att 

gå tror jag inte är att använda i grunden handelsfrämjande avtal för att komma åt problemet. 

USA driver frågan om skatteflykt på bred front, OECD genom BEPS som också ständigt 

arbetar med problemet och hur det bäst angrips. Vi har alltså redan institutioner och olika 

former av samarbeten för att motverka den här typen av beteende hos personer. Det bästa 

kanske därför vore att låta det arbetet fortgå och vidga det istället för att driva diskussionen i 

andra forum som dessutom redan driver andra frågor.  

En del i frågan blir såklart också om skattskyldig ska ses som ett rekvisit på att skatt betalas 

eller som ett anknytningsrekvisit, alltså om personen ifråga är skattskyldig omfattas personen 

av aktuellt skatteavtal och där stannar diskussionen. Det kommer att diskuteras vidare i 

kommande kapitel. 
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4 Svenska fonders skatteavtalsrättsliga 

hemvist 

4.1 Bakgrund 
Huruvida svenska värdepappers- och specialfonder omfattas av svenska skatteavtal är nu 

föremål för prövning efter att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd i 

september 2015. Skatteverket avslog år 2013 en begäran om att utförda hemvistintyg för den 

svenska värdepappersfonden Swedbank Robur Europafond (Fonden), något som sedan 

överklagades till Förvaltningsrätten i Härnösand. Aktuellt skatteavtal i målet är avtalet mellan 

Sverige och Spanien. Avtalet är utformat i enlighet med OECD:s modellavtal, artikel 4 (1) om 

hemvist är därför identisk med modellavtalets artikel 4. 

Frågan om vissa typer av finansiella instrument, däribland fonder, och deras omfattning av 

skatteavtal har också varit föremål för en ny BEPS-rapport vars slutversion kom under hösten 

år 2015, även den kan vara intresse för den svenska diskussionen.  

4.2 Skatteverkets ställningstagande 
Efter lagändringen år 2012 som skattebefriade värdepappers- och specialfonder publicerade 

Skatteverket ett ställningstagande för vad som skulle gälla den typen av fonder och deras 

relation till svenska skatteavtal.
73

 Av ställningstagandet framgår att Skatteverket, i och med 

lagändringen, inte längre anser att värdepappers- och specialfonder kan ha hemvist i Sverige. 

Som en följd av lagändringen i svensk rätt framgår av ställningstagandet att Skatteverket inte 

kommer att utfärda hemvistintyg till de här fondtyperna, således kan fonderna inte heller 

omfattas av de svenska skatteavtalen och de fördelarna dem ger. Skatteverket anger däremot 

att de kan utfärda en annan typ av intyg där fondernas skatterättsliga status i Sverige framgår 

så att andra länder har möjlighet att göra en annan bedömning.  

I ställningstagandet hänvisar Skatteverket även till modellavtalets kommentar där det framgår 

att personer som är undantagna från beskattning kan anses ha hemvist i alla fall om 

undantaget beror på att vissa villkor är uppfyllda. Skatteverket nämner också RÅ 1996 ref. 84 

som ett sådant undantag men anför samtidigt att värdepappers- och specialfonder inte är i 

samma situation som de bolag som var aktuella i RÅ 1996 ref. 84 var. Vidare menar 

Skatteverket att den här typen av fonder inte under någon förutsättning kan ses som 
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skattskyldiga i Sverige. Skatteverket hänvisar i ställningstagandet till de tidigare nämnda 

förarbetena där det framgår att reell beskattning krävs. Skatteverket framför avslutningsvis att 

för att en person ska anses ha hemvist måste personen vara potentiellt skattskyldig för 

inkomster i Sverige. Eftersom att de här fondtyperna aldrig kan bli skattskyldiga i Sverige kan 

de således inte ha hemvist här. 

 

4.3 Högsta förvaltningsdomstolen, mål 2268-15 

4.3.1 Målet i första instans 

Fonden överklagade beslutet från Skatteverket till Förvaltningsrätten i Härnösand och yrkade 

att beslutet att inte utfärda hemvistintyg skulle upphävas och Fondens begäran istället skulle 

bifallas.
74

 Fonden åberopade som stöd för sitt yrkande det svensk-spanska skatteavtalet och 

hänvisade särskilt till artikel 4. Vidare anförde Fonden att begreppet skattskyldig får anses 

vara uppfyllt om personen i fråga har en sådan anknytning till ett land att obegränsad 

skattskyldighet normalt föreligger. Som stöd för detta hänvisade fonden till RÅ 1996 ref. 84 

och kommentaren till OECD:s modellavtal. Vidare hävdade Fonden att skatteavtal har till 

uppgift att inte bara motverka direkt dubbelbeskattning utan även potentiell sådan. Särskilt 

anförde Fonden att skatteavtal också ska fördela skattebördan mellan stater, huruvida en stat 

de facto utnyttjar sin beskattningsmöjlighet är oväsentligt.  

Vidare framhöll Fonden att de civilrättsliga krav som gäller för värdepappers- och 

specialfonder är jämförbara med vad som gäller för att bli undantagen från beskattning. 

Fonden resonerade därför att den situationen som nu låg för handen var jämförbar med 

situationen i RÅ 1996 ref. 84 och de förutsättningar som återfinns i kommentaren till 

modellavtalets artikel 4. Fonden menade vidare att innan lagändringen år 2012 kunde fonden 

beskattas, visserligen lågt, enligt då gällande rätt. Före lagändringen var det heller inte några 

tveksamheter kring huruvida värdepappers- och specialfonder hade hemvist i Sverige eller 

inte.  

Skatteverket ansåg å andra sidan att i och med att Fonden inte behövde betala någon skatt i 

Sverige så kunde inte någon dubbelbeskattningssituation uppkomma. Eftersom andelsägarna 

endast beskattas för utdelning och inte för Fondens inkomster uppstod inte heller någon 

dubbelbeskattning ansåg Skatteverket. Skatteverket drog slutsatsen att för att någon ska 
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omfattas av ett skatteavtal måste någon typ beskattning kunna ske vilket de inte ansåg skulle 

kunna fallet för Fonden, inte heller i teorin. Skatteverket anförde också att situationen före 

lagändringen var mycket annorlunda, innan dess kunde fonderna uppnå nollresultat genom att 

göra avdrag för utdelningen, och att det inte var jämförbart med den nu rådande situationen.  

Skatteverket menade avslutningsvis att det inte fanns en risk för att skatt faktiskt skulle 

erläggas av värdepappers- eller specialfonder med en hänvisning till budgetpropositionen för 

år 2012. Således kunde fonderna inte heller uppfylla de rekvisit som uppställs i artikel 4. 

Domstolen konstaterade att för att uppfylla rekvisitet skattskyldig enligt artikel 4 så måste det 

föreligga en möjlighet till teoretisk beskattning men att det inte krävdes att skatt faktiskt 

betalats. Förvaltningsrätten gick därefter på Skatteverkets linje och fastslog att Fonden inte 

kunde bli skattskyldig för några inkomster och således inte heller anses ha hemvist i Sverige i 

enlighet med gällande skatteavtal mellan Sverige och Spanien. 

4.3.2 Målet i andra instans 

Fonden överklagade Förvaltningsrättens dom och yrkade att domen skulle upphävas och att 

Skatteverket skulle utfärda hemvistintyg. 

I sak anförde Fonden samma sak som i första instans men hade nu också kompletterat med ett 

rättsutlåtande från Mattias Dahlberg, professor i finansrätt vid Uppsala universitet. I 

utlåtandet anförde Dahlberg att Fonden var obegränsat skattskyldig även fast ingen skatt 

betalats, men det förändrade inte att situationen fortfarande var lik det som gällde innan 

ändringen år 2012. Vidare hänvisade Dahlberg till RÅ 1996 ref. 84 som han menade var av 

stor betydelse även för den situation som nu var för handen och att utgången där också skulle 

beaktas nu.  

Skatteverket anförde i stort samma som tidigare och underströk vikten av att det måste 

föreligga en risk för dubbelbeskattning vilket Skatteverket inte ansåg att det gjorde i 

förefarande fall. Gällande rättsutlåtandet från Dahlberg stod Skatteverket fast vid sin tidigare 

ståndpunkt - RÅ 1996 ref. 84 var inte jämförbart med Fondens beskattningssituation i 

förevarande fall. 

Kammarrätten konstaterade först att frågan var huruvida Fonden hade rätt till hemvistintyg 

eller inte. Domstolen redogjorde därefter för förutsättningarna för hemvistintyg, enligt 

skatteavtalet ska det vara en fysisk eller juridisk person som har hemvist i en eller båda 

avtalsslutande staterna. Att Fonden ifråga är en person var samtliga ense om, domstolen ansåg 
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därför att kärnfrågan därför var huruvida Fonden kunde anses ha hemvist i Sverige. 

Domstolen anförde att kontraktsrättsliga svenska fonder inte kan anses vara skattskyldiga för 

sin inkomst i Sverige men det förändrade inte att de fortfarande är att betrakta som 

skattesubjekt och därmed obegränsat skattskyldiga i Sverige. Domstolen prövade därefter 

huruvida rekvisitet skattskyldig kräver att skatt de facto betalats av personen i fråga eller om 

det räcker med att personen i fråga är obegränsat skattskyldig.  

Domstolen tog avstamp i RÅ 1996 ref. 84 och konstaterade att tolkningen av skatteavtalet 

skulle ha sin utgångspunkt i avtalstexten men drog samtidigt slutsatsen att någon ledning inte 

gick att finna i avtalstexten som sådan. Inte heller i lagtexten fann domstolen någon hjälp för 

att tolka begreppet skattskyldig. Kammarrätten lyfte sedan det faktum att det finns de som 

enligt svensk intern rätt uppfyller särskilda villkor och därför är undantagna från beskattning. 

Domstolen nämnde då särskilt ideella föreningar och stiftelser som är undantagna från 

beskattning men domstolen tyckte inte att de var jämförbara med vad som gäller för 

värdepappers- och specialfonder, då några sådana särskilda villkor inte finns för 

värdepappers- och specialfonder. Domstolen ansåg att den skillnaden var av betydelse vid en 

studie av RÅ 1996 ref. 84 och ansåg att utfallet i målet kunde ge stöd för dels Skatteverkets 

tolkning, dels för Fondens tolkning i och med att skattskyldig också skulle kunna ses endast 

som ett anknytningsrekvisit och inte som ett sådant rekvisit som kräver att skatt de facto 

betalas. Kammarrätten fann alltså att båda synsätten enligt RÅ 1996 ref. 84 var möjliga och 

att båda synsättet hade brister som inte gick att bortse från och att en sammanvägd prövning 

av frågan därför var tvungen att ske.  

Kammarrätten gick därför vidare och tog hjälp av fler tolkningsinstrument. Den svenska 

propositionen till skatteavtalet uteslöt domstolen omgående, de gav ingen hjälp med att 

definiera termen skattskyldig. Domstolen sökte dock ledning i förarbeten till andra skatteavtal 

där det framgick att faktisk beskattning krävs enligt begreppet skattskyldig. Domstolen ansåg 

att det skulle kunna vara ett uttryck för att regeringen inte var ense med Högsta 

förvaltningsdomstolens dom i RÅ 1996 ref. 84 och att regeringen anser att reell beskattning 

krävs. Domstolen tog också upp budgetpropositionen från år 2012 där värdepappers- och 

specialfonder uttryckligen undantas från beskattning och konsterar i samband med det att 

regeringen reflekterat över att ändringen skulle kunna bli svårtillämpad. Men domstolen 

framhöll samtidigt att inget uttalande i förarbetena gav tillräcklig vägledning åt endera hållet 

och att rättskällevärdet av förarbetena dessutom kan ifrågasättas. 
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Domstolen gick därefter vidare till kommentaren till OECD:s modellavtal och drog slutsatsen 

att svenska värdepappers- och specialfonder inte är sådana personer som nämns som exempel 

i kommentaren till artikel 4. Kammarrätten tyckte heller inte att kommentaren gav någon 

ledning i frågan huruvida de svenska reglerna skulle kunna ses som den typen av undantag 

från beskattning som kommentaren tar sikte på. 

Sammanfattningsvis konstaterade domstolen att flera tolkningar av begreppet skattskyldig var 

möjligt och att något ställningstagande från lagstiftaren i frågan inte fanns. Lagändringen efter 

år 2012 gav dock uttryck för det faktum att värdepappers- och specialfonder inte kan bli 

skattskyldiga enligt svensk intern rätt och därför kunde Fonden ifråga heller inte vara i 

riskzonen för att dubbelbeskattas vilket kunde indikera att Fonden inte skulle anses ha 

hemvist i Sverige. Å andra sidan, menade domstolen, att syftet med skatteavtal är fördela 

beskattningsunderlag mellan avtalsstaterna och att Sverige valt att inte utnyttja sin 

beskattningsmöjlighet. Vidare konstaterade kammarrätten att RÅ 1996 ref. 84 gav uttryck för 

att anknytningen till Sverige skulle vara avgörande för om rekvisitet skattskyldig kan anses 

vara uppfyllt. Kammarätten ansåg också syftet med att värdepappers- och specialfonder ska 

fortsätta att ses som skattesubjekt är för att beskattning av fondernas inkomster inte ska 

åläggas andelsägarna. På så sätt menade domstolen att Fonden i fråga ändå var föremål för 

beskattning i Sverige. Avslutningsvis ansåg Kammarrätten därför att Fonden fick anses ha en 

sådan stark anknytning till Sverige att hemvist förelåg trots att Fonden inte erlade någon reell 

skatt. Kammarrätten, med en skiljaktig, beslutade därför att Skatteverket skulle utfärda 

hemvistintyg åt Fonden.  

Kammarrättslagmannen Sandström var skiljaktig och anförde att överklagandet inte skulle 

bifallas. Sandström menade att det de facto saknades tillgångar i fonden som var föremål för 

beskattning och därför kunde en dubbelbeskattningssituation aldrig uppkomma. Fonden var 

inte en juridisk person enligt intern rätt och därför ansåg Sandström att den heller inte kunde 

äga tillgångarna i Fonden, således menade Sandström att det inte innebar en tillräcklig 

skattemässig behandling. Hon ansåg också att övriga ledamöter i domstolen dragit slutsatser 

av RÅ 1996 ref. 84 som inte var möjliga. Hon ansåg att RÅ 1996 ref. 84 betydde att en person 

endast kan ha hemvist i en avtalsslutande stat om personen ifråga var undantagen från 

beskattning på grund av att särskilda villkor var uppfyllda. Fondens situation var inte 

villkorad utan permanent och på grund av det fanns ingen potentiell möjlighet till beskattning 

och därför kunde inte Fonden inte etablera hemvist i Sverige enligt Sandströms mening. 
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Skatteverket överklagade Kammarrättens dom och Högsta förvaltningsdomstolen meddelade 

under hösten 2015 prövningstillstånd. 

4.3.3 Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål 2268-15 

Precis veckorna innan inlämningen för denna uppsats meddelade Högsta 

förvaltningsdomstolen dom i ovannämnda mål.
75

 Än har inte domen kommenterats i doktrin 

men nedan redogörs domen för i korthet med en tillhörande kommentar.   

Högsta förvaltningsdomstolen konsterar inledningsvis att fonden ska betraktas som en juridisk 

person och därför också som en person vid tillämpning av skatteavtalet mellan Sverige och 

Spanien. Domstolen anser vidare att Fonden har en sådan anknytning till Sverige som krävs 

enligt artikel 4 i avtalet för att hemvist ska ses som etablerad. Fonden ska också behandlas 

som en juridisk person men på grund av undantaget som framgår i IL är Fonden inte 

skattskyldig för inkomst från Fondens tillgångar. Frågan är därför om fonden vid tillämpning 

av avtalet kan ses som skattskyldig i Sverige. Domstolen redogör sedan för den situation som 

idag gäller efter lagändringen år 2012 och syftet med lagändringen.  

Domstolen diskuterar därefter avtalstolkning och vikten av att finna den gemensamma 

partsavsikten.  I första hand framhålls betydelsen av Wienkonventionen och sedan 

kommentaren till OECD:s modellavtal. Domstolen drar därefter slutsatsen att när avtalet med 

Spanien träffades år 1976 såg regleringen väsentligt annorlunda ut, avtalet har varken 

särskilda artiklar om värdepappersfonder eller så kallade subject-to-tax-clause som skulle 

kunna begränsa vissa personer att omfattas avtalet. Således saknas vägledning både i avtalet 

och från respektive part för att kunna utröna den gemensamma parsavsikten. Domstolen går 

därför vidare till diskutera syftet med skatteavtal, dels syftet att förhindra dubbelbeskattning, 

dels syftet att fördela beskattningsunderlaget. Domstolen hänvisar sedan till RÅ 1996 ref. 84 

och till en mängd skatterättslig litteratur som är samstämmiga i att en person inte de facto 

behöver erlägga skatt för att omfattas av skatteavtal.  

Avslutningsvis konsterar domstolen att den svenska ordningen, att beskatta på delägarnivå, 

visserligen är något ovanlig men skatteuttaget är detsamma som innan lagändringen skedde. 

Beskattningsfördelningen länderna emellan rubbas alltså inte på grund av att 

värdepappersfonder anses ha hemvist i Sverige. Domstolen framhåller i nästa mening att om 

fonderna däremot inte skulle anses ha hemvist i Sverige så skulle dem gå miste om det skydd 

skatteavtalet är avsett att ge. Högsta förvaltningsdomstolen är därför av uppfattningen att det 
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ligger närmast syftet och ändamålet med skatteavtalet, modellavtalets tillämpning och tidigare 

rättspraxis att Fonden ska betraktas som obegränsat skattskyldig i Sverige och därför också 

har skatteavtalsrättslig hemvist här.  

4.4 Reflektioner angående målet 
Målet är verkligen intressant och sätter delar av uppsatsens syfte i fokus, det är därför 

intressant att analysera både kammarrättens i Sundsvall och Högsta förvaltningsdomstolens 

respektive dom. Enligt min uppfattning är inte slutsatserna Skatteverket drar från OECD:s 

kommentar varken orimliga eller långtgående. Villkoren i LIF kanske inte kan anses vara 

sådana specifika villkor som kommentaren tar sikte på för att en person ska kunna undgå 

beskattning men samtidigt anses ha skatterättslig hemvist. Skatteverket drar den slutsatsen 

eftersom att det inte föreligger någon möjlighet att kunna beskatta Fonden på annat sätt. 

Motsatt uppfattning finns dock i doktrin. Dahlberg har anfört att villkoren i LIF är just sådana 

villkor som kommentaren tar sikte på och att det ska kunna grunda skatterättslig hemvist.
76

 

Jag håller med om det resonemanget. LIF är en civilrättslig lag och det vore aningens märkligt 

att inte kunna jämföra villkor där med villkor som till exempel sätts upp i IL, hade villkor som 

de i LIF funnits i IL skulle kanske Skattverket dragit samma slutsats som Dahlberg. Enligt 

min mening är det konstigt att göra åtskillnad på de här två bara för att lagstiftaren valt att 

lyfta ut fondreglering från IL till en civilrättslig lag. Jag är tveksam till om det verkligen är 

förenligt med ändamålet till särregleringen från första början.  

Skatteverket har också brutit isär OECD:s kommentar och tolkat rekvisiten var och en för sig. 

Det tror jag kan leda till att de förlorar helhetsbilden och inte ser kommentaren som enhetlig 

med ett syfte utan istället tolkar de begreppen separat. Det anser jag inte vara rimligt, även om 

jag förstår Skatteverkets tanke, men hade OECD haft det som avsikt hade det framgått eller så 

hade strukturen på kommentaren sett annorlunda ut. En sammanvägd bedömning och ett 

helhetsgrepp anser jag vara avgörande vid tolkning av frågor som är av den här 

komplexiteten. Begreppet obegränsad skattskyldig är inte samma sak som att faktiskt betala 

skatt, dessutom verkar alla parter ense om det. 

Något jag också anser vara problematiskt, som Kammarrätten också uppmärksammar i 

domen, är det faktum att det här problemet förmodligen uppmärksammats av lagstiftaren i 

samband med lagändringen år 2012 men att lagstiftaren ändå agerat passivt. Det sätter 

domstolarna i en svår sits. Önskvärt hade varit en klar formulering av problematiken som nu 
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uppstått, kanske också en fingervisning till finansdepartementet att justera de gällande 

skatteavtal så att det tydligt framgår om avsikten är att lågbeskattade personer ska undantas. 

Men märk väl, en sådan fingervisning förutsätter ju också att det är lagstiftarens önskan och 

det är inte säkert att det faktiskt är. Hur Skatteverket ser på saken är tydligt men deras 

tolkning är inte att likställa med lagstiftning och inte heller lagstiftarens avsikt.  

Begreppet ”totally and unconditionally” som återfinns i OECD:s kommentar är också av 

betydelse, Skatteverket anser att det betyder att fonder som är skattebefriade inte kan anses ha 

hemvist i Sverige. Det gör inte Kammarrätten och inte heller Högsta förvaltningsdomstolen. 

Frågan som också aktualiseras är om det verkligen är förenligt men svensk intern rätt att dra 

slutsatsen att hemvist aldrig kan uppnås när en person inte betalar skatt. Jag är av 

uppfattningen att det är skillnad på att vara uttryckligen skattebefriad och att vara föremål för 

potentiell beskattning. OECD framhäver i sin kommentar till artikel 4 punkt 4 att det är 

staternas interna rätt som definierar vad obegränsad skattskyldighet innebär.
77

 ”Totally and 

unconditionally” anser jag vidare kan vara möjligt att e contrario-tolka, det vill säga att de 

som inte är totalt och villkorslöst skattskyldiga inte är obegränsat skattskyldiga. Det per se 

ställer inget krav på att skatt erläggs, däremot ställer det krav på att det måste finnas villkor 

som kan undanta personer från huvudregeln – och precis som Dahlberg framhåller, sådana 

villkor borde de som uppställs i LIF kunna vara.  

Syftet med ett skatteavtal ska också vara att skapa neutralitet och fördela skattebasen mellan 

staterna. På så sätt ska det vara lönsamt för svenska företag att investera utomlands, för 

personer att kunna bo i en stat men samtidigt arbeta i en annan etcetera. Lagstiftarens 

incitament är ju inte att uppmuntra till skatteplanering och skatteflykt. Frågan är om 

Skatteverkets tolkning som innebär att skatt de facto måste betalas verkligen går i linje med 

lagstiftarens syfte. Jag är mycket tveksam till det, då neutraliteten och balansen rubbas och ett 

av syftena med varför vi har skatteavtal faktiskt direkt ifrågasätts enligt min uppfattning. Om 

Skatteverket inte vill utfärda hemvistintyg för värdepappers- och specialfonder så kan det 

knappast ses som att Sverige uppmuntrar personer att investera i värdepappers- eller 

specialfonder, utan istället den direkta motsatsen. Vidare finner jag inte att Skatteverkets 

rättskällehänvisningar ger tillräckligt stöd för verkets anförda slutsats heller. Kommentaren 

ger inte uttryck för endast det Skatteverket anför, svenska förarbeten kan inte anses ha samma 

tyngd som vid prövningen av andra typer av rättsfrågor, betydelsen av RÅ 1996 ref. 84 kan 
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inte uteslutas och Skatteverkets tolkning kanske till och med går emot ett av syftena med att 

ha just skatteavtal. 

Högsta förvaltningsdomstolens utslag är inte oväntat, precis tvärtom. Domstolen hänvisar 

tryggt och sakligt till tidigare praxis och en skatterättslig doktrin som är på det stora hela är 

eniga i frågan. Domstolen gör det dock enkelt för sig och är inte vidare utförlig i sin 

argumentation vilket hade varit önskvärt. Samtidigt konstaterar domstolen att det svenska 

skatteuttaget är detsamma som innan år 2012, ingen av underinstanserna berör det vilket såhär 

i efter hand jag kan anse vara märkligt. Den svenska skattebasen påverkas således inte av 

lagändringen och det borde underinstanserna uppmärksammat, särskilt eftersom att ett av 

syftena med skatteavtal just är att fördela beskattningsunderlag mellan staterna. Domstolen 

hänvisar också till både Wienkonventionen och OECD:s kommentar i vederbörlig ordning, 

vilket fortsatt bekräftar respektive betydelse av de båda rättskällorna och vilken av dem som 

har störst rättskällevärde. Domstolen påpekar också att det saknas klausuler som på något sätt 

skulle indikera att värdepappersfonder inte skulle omfattas av avtalet, lagstiftaren har alltså 

inte vidtagit några sådana åtgärder precis som konstaterats i kapitel 3. Jag är mycket nyfiken 

på om svensk fondlagstiftning ses som något knapphändig, alltså om den behöver utvecklas 

ytterligare och förhoppningen var att domstolen skulle ge någon fingervisning om de också 

var av den åsikten. Så blev det inte, vilket är fullt förståeligt eftersom att rättsfrågan inte per 

se omfattande det men ibland går Högsta förvaltningsdomstolen utanför ramen och det är 

oftast de domarna som är mest intressanta och får betydelse för framtida rättstillämpning. 

Särskilt med tanke på den utredning som ska presenteras i juni år 2016. I det här fallet kunde 

domstolen luta sig tillbaks emot tidigare praxis och endast kortfattat bekräfta den rådande 

uppfattningen vilket jag anser vara helt i sin ordning även det hade varit intressant med ett 

mer utvecklat resonemang.  

4.5 BEPS Action 6 

4.5.1 Bakgrund 

BEPS-rapporten Action 6: Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate 

Circumstances från OECD berör skatteavtal och ger uttryck för vissa typer av 

minimistandards för att förebygga att skatteavtal utnyttjas på ett sätt som inte är avsett. Action 

6 betonar också i stora drag huvudsyftet med skatteavtal – att dämpa effekten av 

dubbelbeskattning. Action 6 tar också upp förslag på ändringar i kommentar till 

modellavtalet. Förslagen till ändringar ska i stort bidra till att förstärka syftet med skatteavtal 
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och det framhålls också särskilt att syftet inte möjliggöra låg beskattning eller 

ickebeskattning. Minimistandards som föreslås är tänkt att vara en del av det som föreslås i 

Action 15 som ligger nära de problem som formuleras i Action 6. 

Nedan kommer förslaget som rör bland annat värdepappers- och specialfonder i korthet att 

återges, dock endast huvuddragen i rapporten och inte detaljer.  

4.5.2 Action 6 om Collective investment vechicles  

Action 6 har ett avsnitt som särskilt behandlar Collective investment vehicles (CIV), vilket 

innefattar bland annat värdepapper- och specialfonder. Viktigt att först notera är att OECD 

genom sin BEPS-rapport inte har någon enhetlig definition för vad en fond är, utan det 

fastställs uttryckligen att varje enskild avtalsansluten stat definierar den här typen av 

finansiella instrument och vilka interna regler som gäller för den typen instrument. I Sverige 

faller alltså både värdepappers- och specialfonder under den breda termen CIV. 

I Action 6 berörs frågan om det bör införas en särskild artikel i modellavtalet som skulle 

kunna förhindra så kallad ”treaty shopping”. En sådan särskild artikel som skulle kunna 

förhindra vissa typer personer som i rapporten benämns som ”not qualified” att omfattas av 

skatteavtal. I rapporten ges även ett förslag på definitioner på personer som kan ses som just 

okvalificerade, då nämns särskilt vissa typer av CIV:s.
78

 Senare i rapporten diskuteras vad det 

skulle innebära att uttryckligen benämna CIV:s i en sådan artikel. Av rapporten framgår att 

det inte är en helt självklart och oproblematiskt att särskilt benämna CIV:s uttryckligen i en 

ny artikel. Dels därför att en sådan reglering är beroende av hur modellavtalet med 

kommentar i övrigt reglerar CIV:s, dels därför att CIV:s regleras av intern rätt i de olika 

medlemsländerna i OECD. Samtidigt framgår också i rapporten att behovet av en sådan 

reglering kan finnas eftersom vissa typer av CIV:s är personer som inte är kvalificerade nog 

att omfattas av skatteavtal och dessa måste skatteavtalen kunna reglera. Vidare framgår att 

något som även är av vikt är det faktum att i kommentaren till artikel 1 idag förs en diskussion 

hur CIV:s ska beaktas i förhållande till modellavtalet. I rapporten understryks vikten av att 

den diskussionen också kan vara väsentlig betydelse för huruvida CIV:s bör regleras 

uttryckligen i en sådan artikel och hur det i sådant fall skulle utformas. Rapporten lyfter också 

hur det ser ut idag och konstaterar att kommentaren till artikeln också kan vara behjälplig för 

medlemstaterna när de hanterar CIV:s och att det därför kan vara onödigt att reglera det 
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uttryckligen men om så ska ske måste det motsvara definitionen av CIV:s i kommentaren till 

artikel 1.
79

 

Vidare framgår i rapporten att medlemsstaterna har önskat adressera huruvida CIV:s rätt till 

skatteavtalförmåner kan vara av ekonomisk relevans, i det inkluderat risken för potentiell 

treaty shopping. Om medlemsländerna sedan skulle dra slutsatsen att en oro för treaty 

shopping gällande CIV:s inte är befogad är en särskild reglering inte nödvändig. 

Medlemsländerna kanske då anser att de möjligheterna som idag finns för varje medlemsstat i 

att införa en särskild artikel i skatteavtalen som förhindrar att CIV:s ska kunna utnyttja 

avtalsförmånerna räcker, det framkommer i kommentaren till artikel 1 i dagsläget.
80

 Det 

framhålls vidare att länderna som anser att CIV:s hemmahörande i en någon av de 

avtalsslutande inte staterna utgör risk för treaty shopping bör se till att de enligt intern rätt ses 

som kvalificerade personer. Därmed bör de CIV:s också omfattas av skatteavtalen länderna 

ingått.  I rapporten berörs dock problem som kan uppstå med CIV:s som är etablerade i tredje 

land, eftersom etableringen där kan ha skett av skattemässiga skäl och den typen av 

situationer måste särskilt beaktas vid en särskild uttrycklig reglering i en eventuellt ny artikel.  

Vid en sådan utformning skulle regleringen likna det som idag framgår i punkt 6.21 i 

kommentaren till artikel 1, vilket också skulle kunna ses som en mer heltäckande lösning vid 

den här typen av problem med just tredje land.
81

 

Det förs en längre diskussion i rapporten huruvida en särskild reglering är nödvändig eller 

inte. Enligt min mening är det dock uppenbart att oavsett vilken alternativ lösning som 

rapporten presenterar är huvudproblemet detsamma – är kommentaren till artikel 1 tillräcklig 

eller finns det behov att särskilt förhindra CIV:s från treaty shopping. Jag har inte funnit några 

särskilda åsikter avseende det här varken i doktrin eller i skatterättsliga artiklar, förmodligen 

därför att rapporten relativt nyligen presenterats. Men inom en snar framtid kommer det säkert 

att föras en längre diskussion avseeden frågan.  

5 Slutsatser och reflektioner 

Syftet men den här uppsatsen var att utreda huruvida svenska värdepappers- och specialfonder 

omfattas av svenska skatteavtal som är utformade i enlighet med OECD:s modellavtal. Då 

särskilt analysera rekvisitet skattskyldig i artikel 4 i modellavtalet. Just det rekvisitet har efter 
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lagändringen år 2012 lett till en del problematik i svensk intern rätt. Frågan som varit 

återkommande är om skattskyldig ska ses som ett krav på att skatt faktiskt betalas eller om 

potentiell beskattning ska räcka för att obegränsad skattskyldighet föreligger och därmed 

också etablerad hemvist. Avslutningsvis ville jag också försöka blicka något framåt och 

diskutera vilken betydelse BEPS Action 6 skulle kunna ha.  

Något som enligt min uppfattning varit uppenbart problematiskt i såväl svensk som 

internationell rätt är att hitta ”rätt” tolkningsinstrument när skatteavtal ska tolkas. Detta 

framstod tydligt för både domstolen i RÅ 1996 ref. 86, det kanadensiska målet och i domen 

från Högsta förvaltningsdomstolen i april. Det finns inget självklart svar på vad som är rätt 

och fel, även om jag funnit vissa motiveringar klart mer välformulerade och underbyggda än 

andra. Wienkonventionen som ändå verkar vara ett naturligt första steg tycker jag har visat sig 

vara behjälplig i många avseenden men samtidigt något begränsad. Den ger inte de självklara 

svar som hade varit önskvärt, särskilt med tanke på att den inte kan sägas ge uttryckligt stöd 

för kommentaren till modellavtalet. Väletablerade skatterättare har till och med hävdat 

motsatsen. Men det i sig utesluter inte betydelsen av kommentaren naturligtvis. För 

kommentaren har betydelse, det framkommer såväl i nationell praxis och doktrin som i 

internationell praxis och doktrin. Frågan är väl egentligen bara hur stor betydelse 

kommentaren bör tillmätas. Jag håller med både Vogel och Dahlberg, om båda staterna är 

medlemmar av OECD bör kommentaren väga tungt. Medlemskapet i sig anser jag vara en typ 

av avsiktsförklaring som betyder att kommentaren är av reellt värde. En stat har dessutom 

möjligheten att lämna en reservation till kommentaren – vilket då blir en markering för något 

staten inte håller med om och genom reservationen tar staten avstånd ifrån formuleringen 

ifråga. Gör en medlemsstat inte det anser jag att det går att tolka som att staten är tillfreds med 

formuleringen och dess innehåll, särskilt eftersom samtliga länder har experter från respektive 

land som tillsammans bedriver arbetet på det skatterättsliga området inom ramen för OECD-

samarbetet.  

Rättsfallet som nu i april avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen finner jag än tydligare 

speglar problematiken huruvida värdepappers- och specialfonder bör omfattas av skatteavtal 

eller inte och att svaret inte är helt självklart. Efter att ha läst Vogel och andra utländska 

skatterättare var min egen uppfattning att det kändes naturligt att de skulle omfattas. Intern 

svensk rätt gav mig dock inte ett lika självklart svar, även om det gav samma svar så var det 

inte med samma självklarhet utan det finns fortsatta frågetecken. Mycket av det tror jag beror 

på att lagstiftaren uppenbarligen uppmärksammat problemet som kom med den nya lagen år 
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2012 men utan att för den skull aktivt ta ställning till hur ett sådant problem skulle hanteras. 

Bristen på vägledning sätter domstolen i en något besvärlig sits. Att det dessutom, under 

2014, tillsatts en kommitté för att utreda huruvida det bör införas fler fondtyper i svensk lag 

pekar också på att det är svårt placera den här typen av finansiella instrument i smala fack. Jag 

förstår som sagt Skatteverkets tolkning av kommentaren till modellavtalets artikel 4 och enligt 

min uppfattning kan OECD behöva förtydliga kommentaren något, särskilt gällande rekvisitet 

skattskyldig. Skatterverkets tolkning är inte på något sätt orimlig och det skulle vara av flera 

parters intresse att förtydliga var OECD står i den här frågan. Kanske vore en hänvisning till 

kommentaren till artikel 1 också bra, i och med att den också berör den här typen av 

finansiella instrument. Sådana åtgärder eller dylikt skulle förmodligen göra det enklare att 

bilda sig en klarare uppfattning av rättsläget. Högsta förvaltningsdomstolen besvara 

visserligen frågan i målet men mycket sparsmakat, som tidigare nämnts hade det varit 

önskvärt med ett mer utförligt resonemang.  

Efter den nya lagen år 2012 flyttade lagstiftaren medvetet beskattningen ner på delägarnivå, 

genom den ändringen går det alltså att konstatera att fonderna som sådana idag är indirekt 

skattebefriade. Syftet med ändringen var att svenska fondbolag fortsatt skulle vara 

konkurrenskraftiga inom EU och att Sverige på så sätt skulle säkra delar av skattebasen 

genom att fonderna inte flyttade utomlands. Jag har svårt att se att ett exkluderade av 

värdepappers- och specialfonder i skatteavtalen skulle vara förenligt med lagens syfte.  

Särskilt med tanke på att lagstiftaren inte vidtagit någon särskild åtgärd som tyder på det eller 

uttryckligen dementerat eller kommenterat det. Inte heller justerades redan slutna skatteavtal 

för att förhindra problem med lågbeskattade personer. Inte heller har det tagits in en särskild 

klausul i skatteavtalen efter det för att förhindra att lågbeskattade bolag utnyttjar möjligheten 

treaty shopping. Enligt min uppfattning pekar det i sig på att Finansdepartementet, och 

därefter lagstiftaren, aktivt valde den vägen. Det var ingen slump att problematiken 

uppmärksammades men sen lämnades därhän. Kanske med en baktanke om att värna om 

svenska företags investeringar, så att de inte ska flytta verksamhet utomlands och därmed 

urholka den svenska skattebasen. Att Skatteverket sedan med sitt ställningsantagande gör en 

helt annan tolkning är som sagt inte heller helt ogrundad, särskilt med tanke på vad som 

framkommer i tidigare svenska förarbeten och med tanke på Sverige annars indirekt avsäger 

sig beskattningsrätten helt oberoende av fondernas verksamhet. Samtidigt anser jag att 

Skatteverket tar sig vatten över huvudet och lutar sig emot något vaga argument, 

ställningstagandet som kom efter den nya lagen år 2012 finner jag inte helt förenligt med 
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förarbetena till lagen. Skatteverkets slutsatser känns helt enkelt något lösa. Det här kopplat till 

BEPS Action 6 anser jag gör ställningstagandet än mer ogrundat eftersom att Action 6 berör 

frågan och drar andra slutsatser.   

BEPS Action 6:s avsnitt om CIV:s diskuterar frågan om det finns en risk för att den här typen 

av finansiella instrument skulle kunna vara föremål för just treaty shopping och om det 

särskilt bör regleras. Vad jag kan utläsa av rapporten så drar jag slutsatsen att en särskild 

reglering inte är nödvändig. Upprepade gånger så hänvisar OECD till kommentaren till artikel 

1 och den vägledning som den faktiska ska ge och dessutom till de möjligheterna 

medlemsstaterna redan har idag att förebygga treaty shopping. Risken för treaty shopping 

angående just CIV:s framstår, enligt min slutsats, som mindre i jämförelse med andra 

finansiella instrument som diskuteras i BEPS-rapporten. Fondtyperna som den här uppsatsen 

berört är faktiskt fonder som Sverige aktivt valt att avstå från att beskatta, inte där 

fondbolagen planerat för att omfattas av fördelarna med skatteavtalen och samtidigt 

undkomma beskattning. Jag har därför svårt att se att de problem som adresseras i BEPS 

Action 6 skulle kunna kopplas till svenska värdepappers- och specialfonder eftersom att det 

faktiskt är lagstiftaren som flyttat beskattningen till delägarnivå och dessutom noterat att 

problem därefter kan uppkomma utan att vidta någon särskild åtgärd för att förhindra eller 

förebygga sådana problem. De slutsatserna i sig anser jag stryka tesen om att svenska 

värdepappers- och specialfonder bör omfattas av skatteavtal som bygger på modellavtalet. 

Inget som berörts i den här uppsatsen har vidare indikerat på att de svenska fondtyperna har 

för avsikt att utnyttja de svenska skatteavtalen.  

I Action 6 behandlas också de nuvarande möjligheterna för medlemsländerna, att ta in 

särskilda klausuler i skatteavtalen för att undvika treaty shopping. Den möjligheten i sig kan 

också vara tillräcklig och att då ha en uttrycklig hänvisning till CIV:s vid införande av en ny 

artikel framstår därför som obefogad. Sammanfattningsvis anser inte jag att de problem som 

behandlas gällande CIV:s i Action 6 är hänförliga till svenska värdepappers- och 

specialfonder eftersom det inte är på grund av treaty shopping-risken uppsatsens rättsfråga 

ställts. De bakomliggande förklaringarna jag har funnit snarare landar på den lagstiftande 

makten och inte på fondbolagens eller kreditinstitutens vilja att utnyttja skatteavtal. Stöd för 

den slutsatsen anser jag också vara det faktum att Skatteverket inte hävdar skatteplanering 

eller dylikt argument i målet som nu är för prövning ger. Något liknande påtalar heller inte 

varken Förvaltningsrätten eller Kammarrätten i respektive domskäl. Treaty shopping som 

fenomen problematiseras inte överhuvudtaget i målet.   



46 

 

Målet som precis avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen gav vissa svar men många 

saknas fortfarande.  Huruvida den dömande makten är av åsikten att det finns fondtyper som  

inte ryms inom varken begreppet värdepappers- eller specialfond har till exempel inte 

besvarats. Det hade varit intressant om domstolen funnit implementeringen av UCITS-

direktivet varit otillräcklig och lagstiftaren måste åtgärda det här. Då hade kommittén som 

regeringen tillsatt fått ytterligare incitament att se över möjligheten att öppna upp för fler 

fondtyper inom svensk finansrätt, kanske för en fondtyp som faller under IL:s regler och 

därmed är skyldiga att betala bolagsskatt. Vid en sådan situation skulle en sådan fond inte 

bara ses som skattskyldig utan även anses ha hemvist i Sverige och därmed omfattas av 

skatteavtalen. Men skulle domstolen finna att det här en fondtyp som inte ryms under de 

nuvarande fondtyperna måste en mängd andra frågor också besvaras av lagstiftaren i 

framtiden. I det ingår bland annat att fundera över hur en sådan fond ska beskattas, kanske vill 

lagstiftaren behålla beskattningen på fondnivå och inte flytta den ner till delägarnivå. Men då 

blir även frågan också om den typen av fond kommer se den svenska markande som 

konkurrenskraftig i jämförelse med andra EU-länder. Den frågan är viktig att ställa med tanke 

på att syftet med lagändringen år 2012 var just att göra den svenska marknaden lika 

konkurrenskraftig som resten av EU. Och därmed minska incitamenten för företag att etablera 

sig utomlands och då är frågan om det syftet också ska gälla för en eventuellt ny fondtyp. 

Sen har vi också det betydelsefulla rättsfallet från år 1996 som pekar på att faktiskt betald 

skatt inte ska behövas för att skatterättslig hemvist ska anses etablerat. Visserligen är inte 

situationen identisk med 1996 års fall men som jag nämnt tidigare finner jag ändå att 

likheterna är för stora för att bortses ifrån, även om viss skatt utgick i det äldre rättsfallet från 

år 1996. I 2016 års fall hänvisar domstolen tryggt till målet från 1996 vilket ytterligare 

bekräftar domens rättskällevärd. Det här bekräftar bolagets teori om betydelsen av fallet 

samtidgt som det också direkt underkänner Skatteverkets analys av domen.   

Sammanfattningsvis är jag av uppfattningen, i linje med de flesta andra åsikter jag redogjort 

för, att svenska värdepappers- och specialfonder bör omfattas av svenska skatteavtal som är 

utformade i enlighet med OECD:s modellavtal. Precis det här bekräftas också, om än 

kortfattat, av Högsta förvaltingsdomstolen i 2016 års fall. Huvudmotargumentet att någon 

skatt de facto inte erlagts är förståeligt men inte tillräckligt. Skattskyldig som rekvisit kan 

enligt min uppfattning inte enbart beaktas utifrån om skatt erlagts eller inte. Begreppet bör 

inte, som nämnts ovan, brytas ut från sammanhanget utan helheten måste beaktas. Således är 

det också att se som ett anknytningsrekvisit, det är en del i personens anknytning till aktuell 
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stat. Är fondbolaget hemmahörande i en avtalsslutande stat är också aktuell fond det. Vidare 

anser jag att obegränsad skattskyldighet inte är enbart beroende av om skatt faktiskt betalas 

eller inte, utan tillräckligt är om det föreligger en möjlighet till potentiell beskattning. Enligt 

min uppfattning faller det på sin egen rimlighet att svenska fondbolag ska drabbas på det här 

sättet när lagstiftaren faktiskt själv avstått från sin beskattningsrätt. Det föreligger inget 

medvetet handlade från fondernas sida utan efter ändringen år 2012 var situationen 

oundviklig. Efter att dessutom ha läst Action 6 avsnitt om CIV:s tycker jag att det är än mer 

uppenbart, det finns möjlighet att idag se till att lågbeskattade personer inte omfattas av 

skatteavtal. Men Sverige har inte vidtagit några åtgärder för att så ska ske och det i sig är 

ytterligare ett incitament för att värdepappers- och specialfonder bör omfattas av skatteavtal, 

så länge inte lagstiftning eller praxis anger motsatsen.  

Avslutningsvis kan jag konstatera att rättsfrågan är väldigt viktig och ligger i tiden, särskilt 

med tanke på BEPS-samarbetet och det faktum att fondsparande är populärt bland såväl 

professionella investerare som småsparare. Jag tror vidare att även om den här problematiken 

gäller intern svensk rätt i hög grad så är vi beroende av kommentaren till OECD:s modellavtal 

i mycket hög grad. Ett förtydligande i kommentaren skulle kunna legitimera en viss tolkning, 

oavsett vilket håll ett sådant förtydligande skulle peka. Det skulle också underlätta för både 

svenska domstolar och Skatteverket när de ställs inför tillämpning av skatteavtals relation till 

vissa finansiella instrument. Därtill har också lagstiftaren ett stort ansvar, både när det gäller 

förarbeten och skatteavtalsförhandlingar. Passiviten som funnits i samband med de problem 

som uppkom med den nya lagen år 2012 tror jag har gjort det svårt att hantera den här typen 

av komplexa skatterättsliga frågor för samtliga berörda parter. Lagstiftaren har en absolut 

skyldighet att på bästa sätt vägleda myndigheter och rättsväsende i hur lag ska tillämpas och 

tydliggöra avsikten med lagen. I nuvarande situation saknas det tydliga incitament och 

vägledning vilket lämnat plats för motstridiga tolkningar och därmed också rättsliga problem. 

Därför anser jag till sist att ett aktivt handlade från lagstiftaren är fundamentalt för att 

rättstillämpningen både ska kunna rättfärdigas och vara legitim, precis som i alla andra 

avseenden som rör maktutövning. 
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