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Summary 
This thesis examines the use of commissionaire structures for tax planning 
purposes. Earlier the most common way of establishing a sale distribution 
abroad was to use a fully fledged distributor. Today many different forms of 
establishments and structures are used and quite often fully fledged 
distributors are reorganized to stripped entities (so called risk stripping). 
 
When related companies in different countries are doing business with each 
other the transfer pricing rules have to be considered. According to the 
international arms length principle, the entities that carry most functions and 
highest risk taking deserve a higher profit than entities with limited risk 
taking and functions. Therefore it is often favorable for international groups 
of companies to place limited-function entities in high tax countries and the 
entities with the most functions in low tax regimes. This is the concept on 
which the commissionaire structure is based.     
 
When using the commissionaire structure, cross border sales activity is 
carried out through a commissionaire who is doing business in one state on 
behalf of a principal in another state. The commissionaire is acting in his 
own name but on behalf of the principal and at third party sales, the binding 
contract is between the commissionaire and the customer. The goods on the 
other hand are transferred directly from the principal to the customer and the 
commissionaire never takes title to the goods.  
 
Not seldom the commissionaire shows a zero-profit result (or next to zero) 
in high tax countries. The commissionaire structure has attracted a lot of 
attention since some tax authorities have considered the tax planning of the 
structure to be too aggressive. It has been debated whether the structure 
could be questioned by the tax authority in the state where the 
commissionaire is active. The question is if the attribution of profits 
between the commissionaire and the principal can be questioned on the base 
of transfer pricing rules or if the commissionaire can be considered to 
constitute a permanent establishment for the principal.  
 
According to the Swedish taxation rule korrigeringsregeln, in 14 chap. 19 § 
of the Swedish Income Tax Act, incorrect pricing between related 
companies can be questioned. This rule can be applied if the income of a 
Swedish company is reduced in consequence of terms, that would not have 
been agreed upon by independent parties, have been agreed upon by related 
parties. If a Swedish commissionaire gets a commission that is lower than 
arm length remuneration, the rule could apply.  
 
A controversial question is whether the commissionaire should be 
considered to constitute a permanent establishment for the principle, and in 
that case, what income should be attributed to it. Income from a permanent 
establishment can be taxed in Sweden if the foreign company is deemed to 
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have a permanent establishment here both according to the Swedish tax 
rules and according to the tax treaty agreed by the states. If the 
commissionaire is considered to constitute a permanent in Sweden, then 
Sweden normally will have the right to tax the income arising from it. The 
question is what income should be attributed to the permanent establishment 
and in this matter the opinions are divergent. According to the authorized 
OECD approach the commissionaire and the permanent establishment are 
seen as two different entities and that it should be possible attribute more 
income than the commission to the permanent establishment. Another 
opinion is that the commissionaire is the permanent establishment and 
therefore no other income than the income of the commissionaire can be 
attributed to the permanent establishment. 
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Sammanfattning 
I uppsatsen behandlas kommissionärsstrukturen som skatteplaneringsform. 
Tidigare var det mycket vanligt att en fullfjädrad återförsäljare/traditionell 
distributör användes vid etablering av gränsöverskridande försäljnings-
verksamhet. Idag används en mängd olika etableringsformer och strukturer 
och det är inte sällan fullfjädrade återförsäljare omorganiseras till enheter 
med mindre omfattande funktioner, exempelvis till olika former av agenter. 
Vid transaktioner över gränserna mellan närstående bolag måste 
internprissättningsregler beaktas och i många fall spelar internprissättningen 
en stor roll vid valet av struktur. I enlighet med den internationellt 
accepterade armlängdsprincipen förtjänar enheter med omfattande 
funktioner och risktagning en högre vinst än enheter med begränsade 
funktioner och låg risktagning. För multinationella koncerner är det därför 
ofta fördelaktigt att placera bolag med begränsade funktioner och lågt 
risktagande i länder med hög bolagsskatt och låta de bolag som har 
omfattande funktioner vara placerade i länder med låg bolagsskatt. En 
struktur där denna grundtanke återspeglas är kommissionärsstrukturen, 
vilken av många anses dra skattefördelarna till sin spets. 
 
Vid användande av denna struktur, sker etableringen av gränsöverskridande 
försäljningsverksamhet genom att en kommissionär i en stat är verksam för 
en huvudman, hemmahörande i en annan stat. Kommissionären agerar i eget 
namn för huvudmannens räkning och vid försäljning till tredje man är det 
mellan kommissionären och kunden som en avtalsförbindelse uppstår. 
Varorna går däremot direkt från huvudmannen till kunden och äganderätten 
till varorna tillhör aldrig kommissionären. Många gånger redovisas hos 
kommissionären ett nollresultat, eller nästintill, i länder med hög skattesats.  
 
Strukturen har blivit internationellt uppmärksammad då flera 
skattemyndigheter har ansett att strukturen möjliggör en alltför aggressiv 
skatteplanering. Det har debatterats internationellt hur strukturen skulle 
kunna angripas av skattemyndigheter i länder där kommissionärerna verkar. 
Frågan är om vinstfördelningen mellan bolagen i de olika länderna kan 
ifrågasättas och angripas, antingen på internprissättningsgrunde eller genom 
att kommissionären anses konstituera ett fast driftställe åt huvudmannen. 
 
I Sverige kan felaktig internprissättning angripas med korrigeringsregeln i 
14 kap. 19 § IL. För att denna regel skall vara tillämplig, krävs bland annat 
att resultatet hos det svenska bolaget har blivit lägre till följd av att villkor 
som avviker från vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende 
näringsidkare, har avtalats mellan parter i intressegemenskap. Om en svensk 
kommissionär erhåller en ersättning som är lägre än vad som anses vara en 
marknadsmässig sådan skulle, om övriga förutsättningar är uppfyllda, 
korrigeringsregeln kunna bli tillämplig. Enligt min uppfattning torde 
kommissionärsstrukturen i normalfallet dock inte kunna angripas på detta 
sätt. Anledningen till detta är att bolagen normalt är medvetna om 
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internprissättningsproblematiken och att tanken vid etablering av en 
kommissionärsstruktur är att ersättningen till kommissionären skall vara 
armlängdsmässig. Det fall då regeln enligt min mening skulle kunna bli 
tillämplig är antingen då den avtalade ersättningen till kommissionären är 
lägre än markandsmässigt, eller då de faktiska förhållandena avviker från de 
formella. Om kommissionären utför mer omfattande funktioner eller tar 
större risker än en ”normal” kommissionär, måste en marknadsmässig 
ersättning till kommissionären också vara högre än ”normalt”. 
  
En omdiskuterad fråga är huruvida kommissionären skall anses utgöra ett 
fast driftställe åt huvudmannen, och i så fall vilka vinster som skall hänföras 
till detta. För att ett utländskt företag skall kunna beskattas i Sverige för 
inkomster från ett fast driftställe här i landet, krävs att ett fast driftställe 
föreligger både enligt svensk intern rätt och enligt skatteavtalet med det 
aktuella landet. Vad som avses med fast driftställe enligt svensk intern rätt, 
framgår av 2 kap. 29 § IL och överrensstämmer i stort med vad som anses 
utgöra ett fast driftställe enligt OECD:s modellavtal.  
 
Om kommissionären anses konstituera ett fast driftställe i Sverige erhåller 
källstaten, dvs. Sverige, beskattningsrätten till det fasta driftställets 
inkomster. Frågan är vilka inkomster som skall anses hänförliga till det fasta 
driftstället. Meningarna går isär vad gäller denna fråga. Enligt the 
authorized OECD approach ses kommissionären och det fasta driftstället 
som två skilja enheter och det är tänkbart att större inkomst än 
kommissionärens ersättning anses hänförlig till det fasta driftstället. Ett 
annat synsätt grundar sig på att kommissionären är det fasta driftstället och 
att något annat än dennes ersättning inte kan hänföras dit.   
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Förkortningar 
IL   Inkomstskattelag (1999:1229) 
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operation and Development  
RR  Regeringsrätten 
 
SKV Skatteverket 
SKV M  Skatteverkets Meddelanden 
SKVFS  Skatteverkets Föreskrifter 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Vi lever i en global värld där många svenska bolag ingår i multinationella 
koncerner och gränsöverskridande etableringar är vanliga. Utvecklingen av 
etableringsformer har gått i rask takt och de traditionella strukturerna har i 
stor utsträckning bytts ut mot mer moderna sådana.  
 
De moderna strukturernas uppbyggnad har ofta affärsmässiga och 
organisatoriska grunder, men även skattemässiga hänsyn bidrar till 
utformningen av strukturerna. På grund av olikheter i staternas skattesystem 
och skillnaden i skattesatser, ges företagen incitament att försöka föra över 
vinster till länder med ett milt skatteklimat och minska dessa i länder med 
ett hårdare skatteklimat. Då resultatutjämningsverktyg normalt inte tillåts 
gränsöverskridande har internprissättningsfrågor kommit att bli mer och mer 
centrala. Genom att sätta fel priser vid koncerninterna transaktioner skulle 
företagen kunna föra över vinster till bolag i länder med låg skattesats. För 
att företagen inte fritt ska kunna välja var vinsten skall beskattas, gäller den 
internationellt vedertagna armlängdsprincipen. Den innebär att transaktioner 
mellan företag i intressegemenskap skall ske som om de gjorts mellan två 
oberoende kontrahenter. I enlighet med armlängdsprincipen förtjänar 
enheter med de mest värdeskapande tillgångarna och funktionerna och på 
vilka de största riskerna löper, en högre del av vinsten än en enhet med 
begränsade sådana. Ur företagens synvinkel är det därför lämpligt att 
allokera de mest värdeskapande funktionerna till bolag i länder med låg 
skattesats och använda enheter med begränsade funktioner i länder med hög 
skattesats. Denna grundtanke återspeglas i flera av de strukturer som 
används för gränsöverskridande etableringar. En sådan struktur är 
kommissionärsstrukturen, vilken av många anses dra skattefördelarna till sin 
spets. Vid användande av denna struktur, sker etableringen av 
gränsöverskridande försäljningsverksamhet genom att en kommissionär i en 
stat är verksam för en huvudman, hemmahörande i en annan stat. Många 
gånger redovisas hos kommissionären ett nollresultat, eller nästintill, i 
länder med hög skattesats.  
 
Strukturen har blivit internationellt uppmärksammad då flera 
skattemyndigheter har ansett att strukturen möjliggör en alltför aggressiv 
skatteplanering. Det har debatterats internationellt hur strukturen skulle 
kunna angripas av skattemyndigheterna i länder där kommissionärerna 
verkar. Frågan är om vinstfördelningen mellan bolagen i de olika länderna 
kan ifrågasättas och angripas, antingen på internprissättningsgrund eller 
genom att kommissionären anses konstituera ett fast driftställe åt 
huvudmannen. 
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1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida kommissionärsstrukturen kan 
angripas i Sverige. Utgångspunkten är att en kommissionär är verksam i 
Sverige för en utländsk huvudman, vilken är närstående till det svenska 
bolaget. Första frågan jag söker svar på är om ersättningen till 
kommissionären kan angripas med korrigeringsregeln. Därefter undersöker 
jag under vilka förutsättningar kommissionären skulle kunna anses utgöra 
ett fast driftställe åt huvudmannen och vilka konsekvenser detta skulle 
kunna leda till. 
 

1.3 Metod och Material 
Utredningen har bedrivits enligt rättsdogmatisk metod. Utifrån lagtext, 
förarbeten, rättspraxis och doktrin har frågeställningarna studerats och 
analyserats. Inom skatteavtalsrätten är OECD:s rapporter hävdvunna källor 
för tolkning. En stor del av världens stater är medlemmar i OECD, som 
bland annat arbetar med utveckling och samarbete rörande skatteavtalsrätten 
och internprissättning. På grund av uppsatsämnets internationella prägel har 
material från OECD använts i stor utsträckning, såsom OECD:s modellavtal 
för dubbelbeskattningsavtal med dess kommentarer. Även andra rapporter 
från OECD har studerats, av vilka Discussion Draft on the Attribution of 
Profits to Permanent Establishment från 2004 har haft en framträdande roll.   
 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen behandlar kommissionärsstrukturen utifrån svensk rätt och 
skatteavtalsrätten. Eftersom de flesta av Sveriges skatteavtal grundar sig på 
OECD:s modellavtal kommer inga enskilda skatteavtal att behandlas, utan 
modellavtalet och dess kommentarer är det jag har koncentrerat mig på.  
Eventuella EG-rättsliga aspekter behandlas inte i uppsatsen.  
 
Det bör poängteras att framställningen avser kommissionärsstruktur i den 
meningen att ett bolag i ett land uppträder som kommissionär åt ett bolag i 
ett annat land. Kommissionärsstruktur i detta avseende får inte 
sammanblandas med de kommissionärsförhållanden, vilka avses i 36 kap. 
IL. Dessa regler möjliggör att ett svenskt företag, kommissionärsföretaget, 
kan bedriva verksamhet för ett annat svenskt företags räkning, 
kommittenten, där inkomsterna från verksamheten tas upp till beskattning 
hos kommittenten. Dessa regler är överhuvudtaget inte tillämpliga vid 
internationella förhållanden. 
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1.5 Terminologi 
 
När ämnen med internationell anknytning behandlas uppkommer frågan om 
internationellt vedertagna, ofta engelska uttryck, skall användas i 
framställningen, eller om olika begrepp skall översättas till svenska termer. 
Jag har valt att översätta flertalet termer till svenska, men behållit enstaka 
ord på engelska. Det har gjorts i de fall då jag ej funnit någon passande 
svensk term. Exempelvis har jag valt att behålla de engelska termerna 
stripped entity och commission agent. Det kan diskuteras huruvida de 
internationellt vedertagna termerna commissionaire och commissionaire 
structure borde översättas eller ej. Anledningen till att jag har valt att 
översätta dessa till kommissionär/kommissionärsstruktur, är på grund av att 
jag tror läsbarheten försvåras om ord som ofta förekommer inte översätts till 
svenska. 
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2 Distributionsstrukturer 

2.1 Allmänt 
 
Det finns olika strukturer för företagen att välja vid etablering av 
försäljningsverksamhet i utlandet. Skatterättsliga avvägningar är inte alltid 
det viktigaste för företagens beslut, men i många fall spelar t.ex. 
internprissättning och vinstfördelning en central roll vid valet av struktur. 
Utifrån skatteklimaten i de länder där koncernbolagen är belägna, bestäms 
vilken vinstmarginal de olika bolagen bör ha och en lämplig struktur byggs 
upp. 
 
Man skulle kunna placera olika strukturer på en skala utifrån hur stor 
risktagning och hur omfattande funktioner den säljande enheten har. Längst 
ut på skalan med mest funktioner och risker hittar vi det högsta internpriset, 
dvs. säljenhetens högsta vinstmarginal. Här återfinner vi den traditionella 
återförsäljaren, en så kallad Fully fledged distributor. I andra änden av 
skalan hittar vi de avskalade enheterna, så kallade stripped entities. 
 
Med stripped entities avses enheter med begränsade funktioner. Enheterna 
har avklätts sina tillgångar, funktioner och risker. Stripping används inte 
enbart vad gäller försäljningsenheter, utan kan exempelvis också röra 
tillverkning eller andra funktioner inom koncernen. Syftena med stripping 
kan vara flera, såsom organisatoriska och kontrollmässiga, men också 
skattemässiga. Vad gäller det skattemässiga perspektivet är den 
övergripande utgångspunkten att en stripped entity förtjänar en lägre vinst 
än en fullfjädrad. På detta sätt är stripping nära knutet till 
internprissättningen, dvs. ju mer avklädd en enhet är desto lägre internpris 
förtjänar denne. Kommissionären är en form av stripped entity, men det 
finns flera tänkbara strukturer med stripped entities. Så som användandet av 
exempelvis en Stripped buy and sell subsidiary, vilken liknar 
kommissionären, men med den skillnad att dotterbolaget köper varorna av 
moderbolaget vid en försäljning till kunden.  
 

2.2 Traditionell struktur 
I ett traditionellt distributionssystem köper återförsäljaren, Fully fledged 
distributor, varor från tillverkaren. Återförsäljaren håller varorna i lager och 
står risken för utebliven försäljning, lagerrisker, återköp, kundkreditrisker, 
valutarisker etc. Dessutom belastas återförsäljaren av kostnader för 
lagerhållning, marknadsföring och leveranskostnader. Personal som krävs 
för verksamheten är normalt anställd hos återförsäljaren. Återförsäljaren 
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äger egna immateriella rättigheter och förväntar sig att dessa ska generera 
vinster.1  
 
I ett traditionellt system med omfattande funktioner och hög risktagning 
från återförsäljarens sida, kräver denne en relativt hög vinstmarginal. Det 
gör att denna struktur kan passa i situationer där det säljande bolaget 
befinner sig i ett land med relativt låg bolagsskatt. I länder med hög skatt, 
bör inte fullfjädrade enheter, utrustade med omfattande funktioner, vara 
belägna. Internprissättningsreglerna kräver att dessa skall ha en relativt hög 
vinstmarginal, vilket inte är lämpligt i länder med hårt skatteklimat. 
 
Sett till andra aspekter än rent skatterättsliga, kan strukturen anses relativt 
dyr och ineffektiv då varje försäljningsbolag är utrustad med omfattande 
funktioner. Många gånger kan koncernen minska sina kostnader genom att 
samla vissa funktioner i särskilda servicebolag.2  

                                                 
1 HM Revenue & Customs: INTM465040 - Transfer pricing: tax-planning structures, 
Solutions involving marketing and distribution – commissionaires (hädanefter HM Revenue 
& Customs: INTM465040 i fotnot ), under rubrik The traditional way of selling in the UK. 
2 Övriga koncernbolag får sedan betala servicebolagen en sk. service fee för deras tjänster. 
Ur skattemässig synvinkel kan det vara lämpligt att placera servicebolagen i 
lågskatteländer.   
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3 Kommissionärsstruktur 

3.1 Allmänt 
Kommissionärsstrukturer har under senare år blivit populära för 
multinationella koncerners gränsöverskridande försäljningsverksamheter. 
Strukturen anses av många dra skattefördelarna till sin spets. Det finns dock 
nackdelar och risker som kan minska eller helt eliminera de fördelar 
strukturen syftar till att ge. 
 
I detta kapitel presenteras kommissionärsstrukturen. Först behandlas 
kommissionärens civilrättsliga status, sedan förklaras hur strukturen är 
uppbyggd och dess fördelar. Slutligen flaggas upp för de nackdelar och 
risker som aktualiseras samt internationella trender. 
 
 

3.2 Kommissionär – civilrättsligt 
En kommissionär är enligt 4 § kommissionslagen den, som åtagit sig 
uppdrag att för annans räkning, men i eget namn försälja, eller inköpa 
varor, värdepapper eller annan lös egendom. Kommissionären har enligt 27 
§ samma lag rätt till provision å avtal som han för kommittentens räkning 
ingår med tredje man. Vid kommissionärens försäljning av varor till tredje 
man övergår äganderätten direkt från kommittenten till köparen.3  
 
Internationellt sett är kommissionärer rättsfigurer som uppträder i 
rättssystem baserade på civil law, och brukar kallas commissionaire. I 
common law synes kommissionärer vara okända subjekt och fråga 
uppkommer i dessa länder om hur kommissionären ska behandlas 
civilrättsligt. På det internationella planet brukar begreppen disclosed agent, 
beroende agent, och undisclosed agent, oberoende agent, användas. I civil 
law-länder, (som exempelvis Sverige, Tyskland och Nederländerna) 
betraktas en kommissionär närmast som en undisclosed agent, då denne inte 
binder huvudmannen i kontrakt med kunden. Avtalet ingår kommissionären 
i eget namn och ett avtalsförhållande uppkommer då mellan 
kommissionären och kunden.4  
 
Även i common law-länder (som exempelvis Storbritannien, Canada och 
USA) betraktas en kommissionär normalt som en undisclosed agent. 
Skillnaden är att i dessa länder anses en agent normalt binda sin huvudman, 
oavsett om avtalet ingås i dennes namn eller ej.5 Med ett sådant synsätt 
uppkommer således ett avtalsförhållande mellan huvudmannen och kunden.  
                                                 
3 53 § kommissionslagen. 
4 Källqvist Jan, Köhlmark Anders, Internationella skattehandboken, s.140. 
5 Källqvist Jan, Köhlmark Anders, Internationella skattehandboken, s.140. 
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Det är dock inte oomtvistat huruvida en undisclosed agent alltid binder sin 
huvudman eller ej i länder med rättssystem baserade på common law. I 
Storbritannien synes HMRC (HM Revenue & Customs) inta inställningen att 
en undisclosed agent alltid direkt binder huvudmannen i kontrakt med 
kunden.6 HMRC:s ställningstagande står dock inte oemotsagt. I en artikel i 
Tax Planning International Review argumenteras för att en undisclosed 
agent inte alltid binder sin huvudman. Enligt artikelförfattaren skall 
undisclosed principal doctrine7 tillämpas endast om det var parternas avsikt 
att huvudmannen skulle bli bunden. Artikelförfattaren hävdar vidare att 
undisclosed principal doctrine kan åsidosättas genom att det i kontraktet 
mellan kommissionären och huvudmannen klart och tydligt står att 
kommissionären inte binder huvudmannen i kontrakt med tredje man.8

 
Skillnaden i hur kommissionären civilrättsligt behandlas i länder med olika 
rättskultur kan i samband med gränsöverskridande kommissionärsstrukturer 
leda till skatterättsliga konsekvenser. Som Nilsson framhåller i sin uppsats, 
kan distinktionen mellan begreppen få stor betydelse vid bedömningen om 
kommissionären skall anses som fast driftställe åt huvudmannen eller inte. 
Problematiken aktualiseras främst när kommissionären är verksam i ett 
common law-land.9

 
 
 

                                                 
6 HM Revenue & Customs: INTM465040, under rubrik Does the commissionaire structure 
achieve its tax aim in the UK?. 
7 Med undisclosed principal doctrine avses doktrinen om att en undisclosed agent binder 
sin huvudman i kontrakt med tredje man. 
8 Henshall John, The Status of “commissionaire” in U.K. Tax Law, Tax Planning 
International Review, Jan 2007. 
9 Nilsson Maria, En handelsresandes död? En analys av kommissionärsstrukturen som 
medel för skatteplanering, s. 4. 
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3.3 Strukturens uppbyggnad 

 
 

 
Huvudman 

 
Kommissionär 

 
Kund 

Land A 

Land B 

Kommissionärs 
avtal 

Provision/ 
ersättning 

 

Försäljnings- 
kontrakt 

Faktura 

Äganderätten  
till varorna 

Fig. 1 Kommissionärsstrukturens uppbyggnad 
 
Kommissionärsstrukturen är uppbyggd så att kommissionären företräder 
huvudmannen på dess lokala marknad. Kommissionären är en form av 
agent, verksam för en eller flera huvudmän. Kommissionärsstrukturer 
återfinns ofta vid koncernförhållanden, där kommissionären är ett 
dotterbolag till huvudmannen och kommissionären agerar då oftast inte för 
mer än en huvudman.10 Kommissionären ingår avtal med kunden i sitt eget 
namn, men för huvudmannens räkning. Äganderätten för sålda varor 
övergår direkt från huvudmannen till kunden, även om leverans av varorna 
sker från kommissionären till kunden. Kommissionären får sedan ersättning 
från huvudmannen, antingen en viss procent av försäljningsvärdet eller 
beräknat enligt exempelvis kostnadsplusmetoden11, eller en kombination av 
dessa. Kunden faktureras normalt av kommissionären, vilken därefter 
faktureras av huvudmannen. Kunden kan således vara helt ovetande om 
kommissionärsförhållandet.12  
 
Kommissionärsstrukturen skapas antingen i en nyetableringssituation, eller 
genom omstrukturering. De funktioner och risker som förknippas med 
inköp, lagerhållning och kreditrisker överförs vid omstrukturering på 
huvudmannen. Dessutom är det möjligt att anställda, lager, immateriella 
rättigheter, faktureringsfunktioner och marknadsföring överflyttas till 
huvudmannen eller något annat koncernföretag. Kommissionärsbolaget har 
avklätts sina tillgångar, funktioner och risker och förtjänar således en 

                                                 
10 Morgan David, Selling out from the centre, International Tax Review 29/1997. 
11 Kostnadsplusmetoden (Cost plus) är en prissättningsmetod som baseras på kostnaderna 
plus vinstpåslag. 
12 HM Revenue & Customs: INTM465040, under rubrik What is a commissionaire and 
how does it  work?. 
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mindre vinst än en fullfjädrad enhet. En del av vinsten kan anses ha 
förflyttats till huvudmannen.13  
 

3.3.1 Fördelar 
 
Jämfört med en traditionell struktur är kommissionärsstrukturen attraktiv 
om agentens armlängdsmässiga ersättning är låg och huvudmannen är 
belägen i ett land med låg skattesats. Anledningen till att kommissionärens 
ersättning kan hållas låg och ändå vara armlängdsmässig, är de begränsade 
funktioner kommissionären utför och det låga risktagandet från dennes sida. 
Den skattemässiga fördelen ligger således i att genom användandet av 
strukturen, allokeras en mindre del av vinsten till kommissionären än vad 
som skulle ha varit fallet vid användande av en fullfjädrad återförsäljare. 
Kommissionären, som normalt har sin hemvist i det land där han är 
verksam, är skattskyldig där för sina inkomster. Efter att kostnaderna har 
dragits ifrån inkomsten visar kommissionären i många fall ett nollresultat 
eller nästintill. Den del av vinsten som flyttats över till huvudmannen 
beskattas nu i ett land med lägre skattesats än den skattesats som gäller i det 
land i vilket kommissionären är verksam. Koncernen har således minskat sin 
totala skattebelastning.  
 
Förutom skatteeffekten kan även andra fördelar uppkomma vid en 
centralisering av värdeskapande funktioner. Huvudmannen kan skaffa sig en 
bättre kontroll över de olika koncernenheterna och viktiga beslut fattas hos 
huvudmannen. Strukturen kan också ge fördelar exempelvis vid inträde på 
en ny marknad, då kostnaderna för uppstarten kan minskas genom att det 
nya bolaget inte behöver utrustas med alla viktiga funktioner.  
 
En annan fördel som ibland framhålls är den anonymitet som stukturen 
skapar. Eftersom kommissionären ingår avtal med kunden i eget namn, kan 
kunden vara helt ovetande om vem huvudmannen är, vilket kan vara 
önskvärt i vissa situationer.   
 

3.3.2 Nackdelar/Risker 
 
Även om strukturen kan ge många fördelar, finns det också nackdelar och 
risker som gör att strukturen i vissa fall inte blir så fördelaktig som var 
tänkt. För att strukturen ska ge dess skattemässiga fördelar krävs för det 
första att huvudmannen är etablerad i en stat som har lägre bolagsskatt än 
den stat där kommissionären verkar. Är förhållandet det omvända, blir 
strukturen inte skatteoptimal.  
 

                                                 
13 HM Revenue & Customs: INTM465040, under rubrik What is a commissionaire and 
how does it work?. 
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En stor nackdel vid omstruktureringar, där en distributör omvandlas till en 
kommissionär, är att dessa kan vara väldigt kostsamma. Kostnaderna för 
omstruktureringen kan vara så stora att fördelarna i form av lägre 
skattekostnader nästan äts upp. En risk vid omstrukturering är att vissa 
länder kan komma att vägra avdrag för omstruktureringskostnader om det 
inte kan visas att dessa kostnader kommer att leda till framtida intäkter. Ett 
annat problem kan vara att internprissättningsregler eller uttagsbeskattning 
aktualiseras då tillgångar flyttas till bolag i andra länder. Om tillgångar förs 
över till underpris kan tänkas att skattemyndigheten i överlåtarens land 
använder internprissättningsregler för att korrigera det överlåtande bolagets 
inkomst som om överlåtelsen skett till marknadspris.14 Likaså kan hända att 
uttagsbeskattningsregler tillämpas för att beskatta överlåtelsen som om 
denna gjorts till marknadspris.15 Båda metoderna kan leda till höga 
skattekostnader för företagen. Det finns även risk att exempelvis goodwill 
anses realiserad och beskattas.  
 
Ett omdiskuterat problem är huruvida kommissionären skall anses 
konstituera ett fast driftställe åt huvudmannen eller inte. Om 
kommissionären anses utgöra ett fast driftställe, finns risken att aggressiva 
skattemyndigheter försöker hänföra en högre inkomst till det fasta 
driftstället än kommissionärens ersättning. Detta skulle kunna starkt 
reducera strukturens skattemässiga fördelar och leda till dubbelbeskattning. 
En faktisk dubbelbeskattning kan uppstå eftersom fördelningsreglerna 
skiljer sig åt mellan länderna och det kan då hända att samma inkomster, 
enligt de olika staternas regler, hänförs till olika subjekt. Om båda länderna 
hänför en viss inkomst till det subjekt vilket de har rätt att beskatta, 
uppkommer dubbelbeskattning.16 Det kan också hända, även om det torde 
vara mer sällsynt, att ingen av staterna anser en viss inkomst hänförlig till 
”sitt” subjekt, vilket istället leder till non taxation. Internationellt sett har 
kommissionärsstrukturen varit föremål för diskussion och olika 
skattemyndigheter har försökt att angripa en alltför aggressiv 
skatteplanering med kommissionärsstrukturer. 
 
Även ”mjuka frågor” aktualiseras vid en omstrukturering. Flytt av anställda 
kan vara en sådan fråga, liksom risken att nyckelpersoner lämnar företaget, 
om dessa förlorar betydelsefulla arbetsuppgifter. 
 
Så som kommissionärsstrukturen är uppbyggd ger den upphov till 
dubbelfakturering. Kunden faktureras av kommissionären, som i sin tur 
faktureras på samma belopp av huvudmannen. Likaså skapas fakturor för 
provisionen. Det finns alternativa strukturer där pappersflödet och därmed 
den administrativa bördan kan minskas kraftigt. Ett alternativ där 

                                                 
14 I svensk rätt är det korrigeringsregeln som kan angripa felaktig internprissättning. 
Korrigeringsregeln återfinns i 14:19 IL. En mer utförlig diskussion om denna regel förs i 
avsnitt 4.3. 
15 De svenska uttagsbeskattningsreglerna återfinns i 22 kap. IL. Enligt svensk rättspraxis 
anses dock korrigeringsregeln vid internationella förhållanden ha företräde framför 
generella regler vid beräkning av en näringsverksamhets resultat , se RÅ 2004 ref. 13. 
16 Problematiken diskuteras mer ingående i avsnitt 4.4. 
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faktureringsmängden kan minskas betydligt är att använda en commission 
agent. Skillnaden mellan en kommissionär och en commission agent är att 
kommissionären ingår avtal med kunden i eget namn men för 
huvudmannens räkning, medan en commission agent ingår avtal med 
kunden i huvudmannens namn. Kontraktsförhållandet uppkommer här 
direkt mellan huvudmannen och kunden och det är också huvudmannen som 
själv fakturerar kunden. På detta sätt kan den administrativa bördan minskas 
rejält. Mellan huvudmannen och agenten är det enbart fakturering av 
provisionen som förekommer. 
 

 
 

 
Huvudman 

 
Commission  

agent 

 
Kund 

Land A 

Land B 

Provisions- 
avtal 

Provision  

 
Kontakt 

Kontraktsförhållande  
Faktura 

Fig. 2 Struktur med commission agent 
 
 

3.4 Internationella trender 
Kommissionärsstrukturen har diskuterats i olika internationella forum, bl. a. 
inom OECD.17 Anledningen är att strukturen uppmärksammats och ansetts 
av många skattemyndigheter vara en aggressiv skatteplaneringsstruktur. Det 
är främst det faktum att kommissionären många gånger redovisar ett 
nollresultat och därmed ofta saknar beskattningsbara inkomster i källstaten, 
som synes förtreta skattemyndigheterna. För att angripa denna aggressiva 
skatteplanering anser skattemyndigheterna i en del länder (exempelvis 
Storbritannien och Frankrike) att kommissionären konstituerar ett fast 
driftställe till huvudmannen. De försöker sedan öka det fasta driftställets 
vinst genom att hänföra en högre inkomst än kommissionärens ersättning till 
det fasta driftstället.  
                                                 
17 Se exempelvis OECD: 2nd Annual Centre for Tax Policy and Administration 
Roundtable: Business Restructuring 
.http://www.oecd.org/document/20/0,3343,en_2649_37989760_34535252_1_1_1_1,00.htm
l och Deitmer A m.fl., Invitational Seminar on Tax Treaty Rules Applicable to Permanent 
Establishments – in Memorandum of. Prof. Dr Berndt Runge, Bulletin for International 
Fiscal Documentation, 2004 . 
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Det är denna fråga, om kommissionären skall anses utgöra ett fast driftställe 
åt huvudmannen eller ej, som väcker debatt. Följdfrågan, och det som synes 
mest kontroversiellt, är om en högre inkomst än kommissionärens ersättning 
i så fall kan hänföras till det fasta driftstället.  
 
I Storbritannien argumenterar skattemyndigheten för att en kommissionär 
skall anses konstituera ett fast driftställe för den utländska huvudmannen.18  

 
I Frankrike har skattemyndigheten uttalat att omorganisationer till 
kommissionärsstrukturer kommer att granskas. Skattemyndigheten har 
argumenterat för att en kommissionär kan medföra att ett fast driftställe 
föreligger genom att en enhet med begränsade funktioner är beroende av sin 
huvudman och att innehållet i verksamheten ger kommissionären möjlighet 
att binda denne. Likaså har skattemyndigheten ifrågasatt skattemässiga 
omorganisationer som saknat verkligt innehåll, men i flera fall har de dock 
funnit att strukturen varit godtagbar och rimligt kompenserad.19

 
I ett franskt domstolsavgörande har en fransk kommissionär (Zimmer SAS) 
ansetts konstituera ett fast driftställe åt sin brittiska huvudman (Zimmer 
Ltd). Zimmer SAS hade tidigare verkat som återförsäljare åt Zimmer Ltd. 
Strukturen omorganiserades 1995 så att Zimmer SAS istället uppträdde som 
kommissionär, och agerade i eget namn för huvudmannens räkning. 
Domstolen ansåg att ett fast driftställe förelåg bland annat på grund av att 
Zimmer SAS inte kunde anses som oberoende agent, utan stod under 
Zimmer Ltd:s kontroll för all försäljnings-och marknadsföringsaktivitet. 
Avgörandet är överklagat.20

 
I Indien har frågan om fördelning av vinst till ett fast driftställe konstituerat 
av en beroende agent varit uppe till prövning. Ur avgörandet kan utläsas att 
enbart det faktum att det utländska bolaget betalar agenten en 
armlängdsmässig ersättning utesluter inte att ytterligare inkomster anses 
hänförliga till det fasta driftstället.21  
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 HM Revenue & Customs: INTM465040, under rubrik Does the commissionaire structure 
achieve its tax aim in the UK?. 
19 Collet Michel, Gibert Bruno, France's New Transfer Pricing Environment : What You 
Should Know, Tax Notes International, 1 april 2006. 
20 Avgörande 2 Februari 2007,Administrative Court of Paris, refererat i France Tax Alert, 
Court Decision Raises PE Issues for Commissionaire Structures, www.deloitte.com. 
21 Avgörande 20 April 2007, Mumbai Tribunal, refererat i Transfer Pricing Alert: India 
tribunal rules on agency PE concept, www. deloitte.com. 
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4 Ifrågasättande av 
vinstfördelningen 

4.1 Inledning 
 
Kommissionärsstrukturer, eller över huvud taget strukturer med stripped 
entities, möjliggör för koncerner att minska vinsten i länder med hög 
skattebelastning och istället öka vinsterna i bolag belägna i länder med lägre 
skattesats. Det ligger i varje enskild stats intresse att skydda den egna 
skattebasen och försöka förhindra att beskattningsbara medel förflyttas till 
andra länder. I detta kapitel behandlas de svenska skatteregler som skulle 
kunna vara relevanta för att angripa en alltför aggressiv skatteplanering med 
kommissionärsstrukturer. Efter ett första allmänt avsnitt behandlas 
internprissättningen och analyseras under vilka förutsättningar 
korrigeringsregeln skulle kunna bli tillämplig på kommissionärens 
ersättning. Jag har dock valt att inte behandla internprissättnings-
problematiken vad gäller överföring av tillgångar osv. vid 
omstruktureringar. Efter diskussionen rörande korrigeringsregelns 
tillämplighet behandlas frågan om kommissionären kan anses utgöra ett fast 
driftställe åt huvudmannen och om så är fallet, vilka vinster som skall anses 
hänförliga dit. 
 
 

4.2 Allmänt 
Den skattemässiga behandlingen baseras på den civilrättsliga verkligheten. 
Den civilrättsliga form som den skattskyldige valt för en transaktion 
accepteras i allmänhet av domstolen. De fall där RR underkänt den av 
parterna valda formen, har i princip gällt situationer där domstolen ansett att 
formen skulle ha underkänts enligt civilrättsliga principer.22 Den verkliga 
innebörden av en transaktion måste således utrönas oberoende av vad den 
skattskyldige har kallat transaktionen.  
 
RR uttalade i RÅ 2004 ref. 27 att beskattning ”ska ske på grundval av 
rättshandlingars verkliga innebörd oavsett den beteckning avtalen åsatts”. 
Vidare uttryckte domstolen att de motiv de skattskyldiga kan ha haft för ett 
visst förfarande saknar betydelse vid bedömningen av rättshandlingarnas 
verkliga innebörd.  
 
Det skattemyndigheten i första hand har att undersöka är om strukturen rent 
faktiskt är en kommissionärsstruktur. Vid en omorganisation från en 

                                                 
22 Lodin Sven-Olof m.fl., Inkomstskatt : en läro- och handbok i skatterätt D. 2, s. 624 . 
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traditionell distributionsstruktur till en kommissionärsstruktur är det många 
gånger ett dotterbolag som omvandlas från en distributör till en 
kommissionär. Det krävs att det sker en faktiskt och verklig ändring av 
dotterbolagets funktioner och risktagande. Har ingen faktisk förändring 
skett, förtjänas ingen ändring i den skattemässiga behandlingen.  
 
Även då det inte är fråga om en omstrukturering, utan en nyetablering av 
strukturen, är det av vikt att de faktiska förhållandena överrensstämmer med 
de formella. Utgår parterna i kommissionärsavtalet från att kommissionären 
endast innehar mycket begränsade funktioner, risker och tillgångar, är det av 
yttersta vikt att det inte i verkligheten löper exempelvis ytterligare risker på 
denne. På grund av kommissionärens låga risktagande och begränsade 
funktioner, är ersättningen till denne normalt låg. Om kommissionären då 
exempelvis rent faktiskt skulle anses utföra fler funktioner, kan riskeras att 
ersättningen inte anses marknadsmässig. Det kan också hända att 
kommissionärsavtalet tyder på ett högre risktagande än vad som återspeglas 
i kommissionärens ersättning. Likaså i detta fall kan hända att ersättningen 
till kommissionären kan anses vara icke marknadsmässig. I svensk rätt är 
det då korrigeringsregeln som blir aktuell för att angripa en felaktig 
internprissättning. 
 
 

4.3 Korrigeringsregeln 

4.3.1 Historik 
 
Armlängdsprincipen kommer i svensk rätt till uttryck i korrigeringsregeln i 
14 kap. 19 § IL. Denna regel ger möjlighet att beskatta medel som genom 
oriktig prissättning överförts till ett utländskt företag.  
 
Korrigeringsregeln infördes i Sverige genom SFS 1928:370, i dåvarande 
kommunalskattelagen. Regeln har därefter blivit ändrad två gånger.23 1965 
ändrades regeln för att bättre harmonisera med dubbelbeskattningsavtalen. 
Enligt en utredning ansågs den svenska regeln mer restriktiv än de 
bestämmelser som normalt förekom i dubbelbeskattningsavtalen.24 
Eftersom dubbelbeskattningsavtalen inte kan utvidga beskattningsanspråket, 
utan endast inskränka detta, kunde inte dubbelbeskattningsavtalens 
bestämmelser tillämpas fullt ut. Problemet var i huvudsak att den dåvarande 
svenska regeln krävde att den missgynnade partens resultat hade blivit 
avsevärt lägre på grund av prissättningen. Utredningen uttalade att detta 
kunde leda till att ”även ganska betydande avvikelser från det verkliga 
resultatet av rörelsen torde kunna passera”.25 1965 års ändring innebar att 
det inte längre krävdes att inkomsten blivit avsevärt lägre, utan endast att 

                                                 
23 Aldén  Stefan, Om regelkonkurrens inom skatterätten, s. 111. 
24 SOU 1962:59, s. 211. 
25 SOU 1962:59, s. 212. 
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denna blivit lägre. I samband med 1965 års ändring uttalades att 
bedömningen av prissättningen borde ske ”med särskild försiktighet” vid 
affärer mellan ett svenskt moderbolag och ett utländskt dotterbolag.26

 
Vid 1983 års ändring skärptes reglerna ytterligare något genom att 
beviskravet för intressegemenskap sänktes för det allmänna. I en 
promemoria från Brottsförebyggande rådet hade föreslagits att kravet på 
intressegemenskap helt skulle slopas i förhållande till lågskatteländer. 27 
Kravet på intressegemenskap behölls dock, men i propositionen uttalades att 
det ”skall räcka att man från det allmännas sida gör sannolikt att 
intressegemenskap föreligger”.28

 
Tidigare fanns det en motsvarande bestämmelse som gällde transaktioner 
mellan svenska företag. När den kommunala inkomstbeskattningen av 
juridiska personer slopades var regeln inte längre behövlig, och 
avskaffades.29

 

4.3.2 Allmänt 
Syftet med korrigeringsregeln är inte att helt förhindra inkomstöverföringar 
till utlandet, utan att skydda den svenska skattebasen. Är regeln tillämplig, 
justeras den svenska partens inkomst till vad den skulle ha varit om den 
felaktiga prissättningen inte ägt rum. Det är viktigt att känna till att det 
bakomliggande civilrättsliga förhållandet inte påverkas, utan justeringen är 
rent skattemässig. Det som överförts till utlandet skall således inte återbäras 
till det svenska företaget. 
 
Korrigeringsregelns förhållande till allmänna bestämmelser för inkomst-
beräkning är inte reglerat i lag, men frågan har berörts i rättspraxis. I RÅ 
2004 ref. 13 uttalade domstolen att vid internationella förhållanden skall 
korrigeringsregeln ha företräde framför generella regler vid beräkning av en 
näringsverksamhets resultat. Detta får betydelse vid exempelvis underpris-
försäljningar till utländska intressebolag, då både uttagsbeskattningsreglerna 
och korrigeringsregeln skulle kunna vara tillämpliga. I ett sådant fall skall 
enligt RR korrigeringsregeln ses som lex specialis. 
 
Vid tillämpningen av korrigeringsregeln ses inte varje transaktion isolerat, 
utan transaktioner som kan tänkas kompensera en inkomstöverföring 
beaktas också. RR uttalade i RÅ 1991 ref. 107 att en helhetsbedömning av 
det svenska och det utländska företagets affärer med varandra i många fall 
måste göras och att det är nödvändigt att väga in olika affärsmässiga 
aspekter innan det kan avgöras om en korrigering är motiverad. Vidare 
uttalade RR att det vid bedömningen kan vara nödvändigt att bryta igenom 

                                                 
26 Prop. 1965:126, s. 60. 
27 PM 1980:3, Utlandsbeskattning 1. 
28 Prop. 1982/83:73 s. 11. 
29 Andersson Mari m.fl., Inkomstskattelagen: En kommentar på Internet, 14 kap. 19 § . 
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principen om beskattningsårets slutenhet och betrakta ett vidare 
tidsperspektiv.30

 
Då en helhetsbedömning görs måste inte bara kommissionärens ersättning 
bedömas, utan hänsyn måste även tas till ersättning för tillgångar som 
överförts mellan företagen vid omstrukturering och även en bedömning av 
vilka koncernfunktioner och tjänster som kommissionären kan tänkas dra 
nytta av.  
 
 

4.3.2.1 Dokumentationskraven 
 
Den första januari 2007 infördes i Sverige dokumentationskrav för 
internprissättning.31 Enligt dokumentationskraven skall företagen upprätta 
dokumentation för transaktioner mellan företag i intressegemenskap 
innehållande: beskrivning av företaget, organisationen och verksamheten, 
arten och omfattningen av transaktionerna, funktionsanalys, beskrivning av 
vald prissättningsmetod samt jämförbarhetsanalys.32 Någon mer omfattande 
beskrivning av vad som krävs ger inte lagtexten. Istället anges i 19:2 b LSK 
att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer, meddelar närmare 
föreskrifter om vilka uppgifter som skall ingå i dokumentationen. Sådana 
föreskrifter har meddelats av Skatteverket i SKVFS 2007:1, vari definieras 
vissa begrepp, samt anges närmare vad dokumentationen skall innehålla. 
Skatteverket har också utgivit meddelande, som är en form av 
rekommendationer, för att ytterligare förklara vad som förväntas ingå i 
dokumentationen.33

 
När Skatteverket gör en utredning om internprissättning, sker detta normalt i 
samband med en revision. Det är ovanligt att sådana frågor kommer fram 
vid en vanlig deklarationsgranskning.34 Dokumentationen skall inte bifogas 
inkomstdeklarationen, utan skall på begäran inlämnas till skatteverket.35

 
Dokumentationen kan komma att spela en viktig roll vid bedömning av om 
en kommissionärsstruktur verkligen föreligger, vid omstrukturering till en 
kommissionärsstruktur, samt vid bedömningen av om kommissionärens 
ersättning är armlängdsmässig.  
 
Skatteverket anger i meddelande angående dokumentation av 
internprissättning att företagen skall upprätta dokumentation vid 
omstruktureringar. I Skatteverkets anför att vid omstruktureringar där 
förflyttning av tillgångar, funktioner och risker sker, kan detta vara väldigt 
stora förändringar som påverkar internprissättningen i väsentlig 

                                                 
30 RÅ 1991 ref. 107. 
31 19:2 a och 19:2 b Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.
32 19:2 b LSK Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.
33 SKV M 2007:25. 
34 Gävert Leif, Saken i internprisssättningsmål, Skattenytt, 2004, s.113. 
35 12 § SKVFS 2007:1. 
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omfattning.36 Företaget ska då beskriva förändringen i dokumentationen, 
med stöd i funktionsanalyser och verksamhetsbeskrivningar, samt ange 
vilka skäl som legat bakom förändringen.  
 
Skatteverket anger att om företaget har en väl underbyggd dokumentation 
förbättras såväl företagets som Skatteverkets möjligheter att ta ställning till 
om armlängdsprincipen har följts vid prissättningen. Det borde bli lättare för 
företagen att förklara priser som Skatteverket anser vara felaktiga, samt 
lättare för två stater att nå en överenskommelse som undanröjer 
dubbelbeskattning som uppkommit för företaget, om det finns tillgång till en 
väl underbyggd dokumentation.37

 
Nackdelen för företagen är den ökade arbetsbördan och därmed ökade 
kostnader. Dokumentationskraven har kritiserats för att vara allt för 
omfattande och betungande för företagen. Sven-Olof Lodin har i en artikel i 
Svensk Skattetidning gett uttryck för att kraven på företagen är orimliga. 
Han menar att företagen normalt inte har mer komplicerade 
internprissättningsproblem än det hade räckt att som ett första steg låta 
företagen besvara en frågelista. Sedan skulle en djupare undersökning kunna 
göras om svaren i frågeformuläret ger skäl därtill.38 Krister Andersson anser 
att föreskrifterna i det stora hela fått en rimlig utformning, men att de 
kommer att leda till kraftigt ökade kostnader för företagen.39  
 
Något som förtjänar att nämnas är att Skatteverket har författat en 
promemoria med förslag till lagstiftning som skulle möjliggöra för företagen 
att ansöka om så kallade prissättningsbesked.40 Det vedertagna uttrycket för 
dessa prissättningsbesked är Advanced Pricing Agreement, eller kort och 
gott APA och det är redan nu möjligt att ansöka om APA:s i flera olika 
länder. Enligt förslaget ska ärenden om prissättningsbesked handläggas av 
Skatteverket och meddelas efter ansökan av en näringsidkare som är eller 
kan förväntas bli skattskyldig enligt inkomstskattelagen.41 Såväl inhemska 
företag som utländska företags fasta driftställen i Sverige omfattas av lagen 
och kan ansöka om prissättningsbesked. Ett prissättningsbesked ska bara 
kunna meddelas om det föreligger en ömsesidig överenskommelse med en 
eller flera av transaktionen berörda stater med vilka Sverige har ingått 
skatteavtal.42

 

                                                 
36 SKV M 2007:25, avsnitt 4.4.5. 
37 SKV M 2007:25, avsnitt 7.4. 
38 Lodin, En kommentar till en kommentar om internprissättningsdokumentation, SvSkT 
2007/5, s. 318. 
39 Andersson Krister (Näringslivets skattesakkunnige), Skatteverkets föreskrifter om 
dokumentation av prissättning mellan företag i intressegemenskap, SvSkT 2007/02, s. 146. 
40 Prissättningsbesked, Bilaga till Skatteverkets skrivelse 2007-12-17, Rapportering av 
uppdrag enligt regleringsbrevet för budgetåret 2007 avseende prissättningsbesked vid 
internationella transaktione, Dnr 131 724386-07/113, (hädanefter Skatteverkets förslag: 
Prissättningsbesked i fotnot ). 
41 Skatteverkets förslag: Prissättningsbesked, s. 62 
42 Skatteverkets förslag: Prissättningsbesked, s. 67 
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4.3.2.2 Lagstiftning, föreskrifter och meddelanden 
 
Skatteverket meddelande angående internprissättningen kan anses 
förespråka krav på en omfattande dokumentation och därmed en betydande 
börda för företagen. Skatteverkets meddelanden är dock inte bindande vare 
sig för den skattskyldige eller för Skatteverket och därför kan inte krävas att 
företagen upprättar dokumentation i enlighet med vad som anges i 
meddelandena. Dessa kan dock tjäna som vägledning. De meddelanden 
Skatteverket publicerar, torde kunna hänföras till ”allmänna råd”, vilka 
definieras som ”sådana generella rekommendationer om tillämpningen av en 
författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst 
hänseende”.43

 
De verkställighetsföreskrifter Skatteverket kan bemyndigas att utfärda är 
däremot av bindande karaktär.44 Det har dock ifrågasatts om lagstiftningen 
och verkställighetsföreskrifterna angående dokumentationskraven är 
förenliga med grundlagen. Anders Hultqvist behandlar denna problematik i 
en artikel i Svensk Skattetidning. Han ifrågasätter huruvida Skatteverkets 
föreskrifter kan anses utgöra verkställighetsföreskrifter i rättslig mening, då 
det i förarbeten och i den statsrättsliga doktrinen framhålls att det 
obligatoriska lagområdet fordrar mer än ramlagstiftning. 45 Skulle man dra 
ett sådant resonemang till sin spets, skulle det innebära att inte bara 
Skatteverkets meddelande, utan även föreskrifterna angående 
dokumentationskravet inte skulle vara bindande för de skattskyldiga, i vart 
fall till den del dessa går utöver lagtexten. Hultqvist frågar sig om inte 
dokumentationskraven egentligen bara tydliggör att företagen måste sköta 
sin internprissättning i ordnade former baserade på välgrundade 
affärsmässiga principer. Något klart svar på frågan om 
dokumentationskravens egentliga omfattning synes i dagsläget inte kunna 
ges. Konstateras kan dock att företagen inte enbart kan förlita sig på vad 
svensk rätt kräver, utan måste även se till vilken dokumentation som krävs 
enligt lagen i det land där kontraktsparten befinner sig. 
 

4.3.3 Den svenska parten 
Korrigeringsregeln utgår ifrån att resultatet av en näringsverksamhet skall 
ha blivit lägre till följd av avtalsvillkoren. Således skall den part som hör 
hemma i Sverige vara näringsidkare. Juridiska personer redovisar all 
inkomst i inkomstslaget näringsverksamhet och regeln är därmed tillämplig 
på samtliga inkomster som den juridiska personen uppbär. Vad gäller 
fysiska personer är regeln då endast tillämplig på inkomst som hänför sig till 
näringsverksamheten. Att den missgynnade parten skall vara svensk, eller 
skattskyldig i Sverige, framgår inte direkt av lagtexten. Detta måste dock 

                                                 
43 1 § 2 st Författningssamlingsförordning (1976:725). 
44 8 kap. 13 § 1. Regeringsformen, 1 § författningssamlingsförordning (1976:725). 
45 Hultqvist, Om föreskriftsregleringen  angående dokumentationskravet vid 
internprissättning, s. 404 ff. 2007. 
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anses underförstått då det annars skulle saknas motiv för att skydda den 
svenska skattebasen.  
 
Både obegränsat skattskyldiga och begränsat skattskyldiga omfattas av 
regeln.46 Exempelvis kan tänkas att ett fast driftställe till en utländsk 
juridisk person tillämpar felprissättning gentemot ett annat utländskt 
koncernbolag. Regeln skulle då kunna bli tillämplig och en justering av 
inkomsten hos det fasta driftstället skulle kunna göras, om övriga 
förutsättningar är uppfyllda, då det utländska bolaget är skattskyldigt i 
Sverige för inkomsten från detta.47

 
Om den svenska parten i kommissionärsstrukturen är ett svenskt aktiebolag, 
vilket agerar som kommissionär för den utländska huvudmannen, torde det 
inte finnas några oklarheter om att kommissionären räknas som svensk 
näringsidkare. Eftersom svenska aktiebolag redovisar all inkomst i 
inkomstslaget näringsverksamhet, faller därmed alla inkomster hos 
aktiebolaget in under stadgandet. Ersättningen till kommissionären är en 
inkomst i näringsverksamhet och om den skulle bedömas vara för låg, blir 
effekten att den minskar resultatet i näringsverksamheten. En förutsättning 
för en tillämpning av regeln på ersättningen är just att den bedöms vara för 
lågt satt.  
 
Regeln är generellt sett tillämplig på både underpris- och överprissättningar. 
Kravet på inkomstminskning hos den svenska parten gör dock att den endast 
kan tillämpas på en ersättning till kommissionären som understiger det 
normala. Skulle kommissionären erhålla en ersättning som överskrider en 
marknadsmässig sådan, är regeln inte tillämplig. I ett sådant fall saknas 
dessutom incitament för det allmänna att korrigera inkomsten, eftersom en 
korrigering skulle leda till en lägre beskattningsbar inkomst och därmed 
minskade skatteintäkter. I den struktur vi berör, där kommissionären är 
verksam i ett land med högre bolagsskatt än i huvudmannens land, finns inte 
heller något incitament för företagen att ge kommissionären en ersättning 
som är högre än marknadsmässigt. I ett sådant fall skulle koncernens totala 
skattebelastning öka, eftersom inkomstöverföringen då sker till ett land med 
högre skatt. Eftersom företagen förutsätts maximera sin vinst är 
utgångspunkten att inkomstöverföringen sker till det land som har lägst 
skatt. 
 

4.3.4 Avtalskravet 
I paragrafen stadgas att resultatet skall ha blivit lägre till följd av att villkor 
avtalats som avviker ifrån vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan 
oberoende näringsidkare. Avtalskravet har betydelse både vad det gäller de 
inblandade parterna och vad gäller bedömningen av vilka transaktioner som 
omfattas. 
                                                 
46 Skattskyldigheten regleras i 3-7 kap. IL.  
47Av 6 kap. 11 § IL framgår att ett en begränsat skattskyldig juridisk person är skattskyldig 
för inkomst från ett fast driftställe i Sverige.  
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Kravet på avtalsförhållande innebär att åtminstone två avtalsparter måste 
vara inblandade då det inte går att avtala med sig själv. Det måste således 
vara fråga om två olika rättssubjekt. I förhållandet mellan moder- och 
dotterbolag är detta oproblematiskt, då dessa ses som skiljda rättssubjekt. 
Däremot omfattas inte det fall då ett svenskt bolag för över tillgångar från 
den svenska näringsverksamheten till en filial i utlandet. I detta fall saknas 
ett tvåpartsförhållande och avtalskravet är inte uppfyllt.48

 
Lagtexten har utformats så att många typer av transaktioner omfattas. De 
flesta transaktionstyper kan falla in under avtalsvillkor. Det kan vara fråga 
om köp, försäljningar, lånevillkor, tjänsteavtal m.m. 
 
Korrigeringsregeln är tillämplig på alla former av avvikande avtalsvillkor 
och en korrigering kan, som ovan framgått, ske både vid underprissättning 
och överprissättning. Detta dock under förutsättning att den oriktiga 
prissättningen medför en inkomstöverföring till utlandet. Vid en 
underprisförsäljning måste därför den säljande parten vara svensk och den 
köpande parten utländsk, medan det omvända måste gälla vid en försäljning 
till överpris. I annat fall är det den utländska partens resultat som blivit lägre 
till följd av avtalsvillkoren och regeln är då inte tillämplig.49   
 
I typfallet av en kommissionärsstruktur är kommissionären ett dotterbolag 
till huvudmannen, eller till något annat koncernbolag. Kravet på att två olika 
rättsubjekt måste vara inblandade för att ett avtalsförhållande skall vara för 
handen, torde utan problem uppfyllas i dessa situationer. Vad gäller 
avtalsvillkoren, är tillämpningsområdet vidsträckt, och det torde normalt i 
detta avseende inte finnas några oklarheter kring en tillämpning av regeln på 
kommissionärens ersättning.  
 

4.3.5 Den utländska parten 
Enligt paragrafens första punkt skall regeln tillämpas endast om den som på 
grund av avtalsvillkoren får ett högre resultat, inte ska beskattas för detta i 
Sverige enligt bestämmelserna i IL50 eller på grund av ett skatteavtal. Här 
måste således två fall särskiljas; det fall då den utländska parten inte är 
skattskyldig i Sverige samt det fall då den utländska parten är skattskyldig i 
Sverige, men inkomsten på grund av skatteavtal inte beskattas i Sverige. 
 
Vad gäller den svenska parten, har framgått att denne måste vara 
näringsidkare.51 Något motsvarande krav finns däremot inte på den 
mottagande, utländska parten.52

                                                 
48 Andersson Mari m.fl., Inkomstskattelagen: En kommentar på Internet, 14 kap. 19 §. 
49 Aldén  Stefan, Om regelkonkurrens inom skatterätten, s. 129. 
50 I paragrafen står ”bestämmelserna i denna lag”, vilket självfallet syftar till 
inkomstskattelagen.  
51 Se avsnitt 4.3.3. 
52 Aldén  Stefan, Om regelkonkurrens inom skatterätten, s. 114. 
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Det framgår inte direkt av lagtexten att det skall vara fråga om en 
internationell transaktion. Det finns situationer med inhemska transaktioner, 
som skulle kunna träffas av lagtexten. Exempelvis kan nämnas transaktioner 
med kommuner, vilka enligt 7:2 2 p. IL, är skattebefriade subjekt. Dessa 
inhemska transaktioner är dock inte tänkta att omfattas, utan fråga skall vara 
om en överföring till utlandet.53  
 
Det har diskuterats i doktrin om svenska icke skattskyldiga subjekt helt skall 
anses uteslutna, eller om de ska anses omfattas av lagtexten, men att de i 
praktiken aldrig träffas. Arvidsson har ansett att svenska skattebefriade 
subjekt överhuvudtaget inte träffas, medan Wiman har uttalat att ”regeln i 
praktiken kommer att omfatta enbart internationella transaktioner”.54 Någon 
praktisk betydelse bör detta emellertid inte ha. De svenska skattebefriade 
subjekten träffas aldrig och det borde då vara tämligen oväsentligt på vilken 
grund.  
 
För att kunna utröna om den utländska parten inte skall beskattas för 
inkomsten i Sverige, måste först bestämmas om denne överhuvudtaget är 
skattskyldig i Sverige. Skattskyldigheten regleras i 3-7 kap. IL. Om den 
utländska parten inte är skattskyldig i Sverige, är regeln tillämplig (under 
förutsättning att övriga rekvisit är uppfyllda). Om den utländska parten 
däremot är skattskyldig i Sverige, får undersökas om inkomsten enligt 
dubbelbeskattningsavtalet skall beskattas i Sverige eller i utlandet.   
 
Transaktioner mellan svenska bolag och dess utländska filialer, eller mellan 
utländska bolag och dess svenska filialer, omfattas inte av regeln.  
 
Om ett svenskt bolag har en filial i ett land som har ett exemptavtal55 med 
Sverige, är den utländska parten inte skattskyldig i Sverige. På denna punkt 
skulle då transaktionen kunna falla inom regelns tillämpningsområde, men 
som framgått ovan, faller ändå situationen utanför eftersom avtalskravet inte 
är uppfyllt. 56  
 
I den omvända situationen har ett utländskt bolag en filial i Sverige och 
inkomstöverföringen sker till det utländska bolaget. Inte heller denna 
situation omfattas av korrigeringsregeln. I doktrin har dock framförts olika 
grunder för varför regeln inte blir tillämplig i denna situation.  Wiman 
framför att anledningen är att det utländska bolaget är skattskyldigt i Sverige 
för inkomsten på grund av att en filial normalt är att anse som ett fast 
driftställe i Sverige. Eftersom inkomsten kan hänföras till det fasta 
driftstället och det utländska bolaget är skattskyldigt i Sverige för det fasta 

                                                 
53 Andersson Mari m.fl., Inkomstskattelagen: En kommentar på Internet, 14 kap. 19 §. 
54 Arvidsson Richard, Dolda vinstöverföringar, s. 123 f., Wiman Bertil, Prissättning inom 
multinationella koncerner, s. 79. 
55 Med exemptavtal menas ett dubbelbeskattningsavtal som tillämpar exempt-metoden på 
den aktuella inkomsten. Inkomsten är då undantagen från beskattning i Sverige. 
56 Se avsnitt 4.3.4. 
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driftställets inkomster blir regeln inte tillämplig.57 Arvidsson menar att 
korrigeringsregeln inte under några omständigheter kan vara tillämplig på 
överföringar till och från en filial. Anledningen är att avtalskravet inte är 
uppfyllt, då en vinstöverföring till eller från filial endast inbegriper ett 
rättssubjekt.58 Vid införandet av den första filiallagen uttalade 
departementschefen att korrigeringsregeln inte är tillämplig på transaktioner 
mellan ett utländskt företag och dess filial i Sverige, på grund av att det inte 
är fråga om två självständiga företag.59 Det är dock oklart vilken betydelse 
detta uttalande kan tillmätas eftersom det skedde i samband med införande 
av en helt annan lagstiftning.60 Enligt min mening spelar uttalandets 
betydelse mindre roll, då jag delar Arvidssons uppfattning att 
tillämpligheten faller på avtalskravet. Det kan dock nämnas att även om 
korrigeringsregeln inte äger tillämplighet på transaktioner mellan ett bolag 
och dess filial, får inte företagen fritt fördela vinster mellan dessa, utan skall 
följa fördelningsreglerna för fasta driftställen.61    
 
För att korrigeringsregeln skall kunna bli tillämplig på transaktioner mellan 
kommissionären och huvudmannen, krävs att den senare inte är skattskyldig 
för inkomsten i Sverige, antingen på grund av reglerna i IL eller på grund av 
skatteavtal mellan länderna. 
 
Enligt 6 kap.7 § IL är utländska juridiska personer begränsat skattskyldiga i 
Sverige. Av 6 kap. 8 § IL framgår att en utländsk juridisk person är en 
utländsk association, vilken kan förvärva rättigheter och åta sig 
skyldigheter, föra talan framför domstol och andra myndigheter, samt över 
vilkens förmögenhetsmassa de enskilda ägarna inte fritt kan förfoga över.  
 
Om huvudmannen är ett utländskt bolag, vilket kan anses motsvara ett 
svenskt aktiebolag, faller denne in under definitionen för utländska juridiska 
personer. Detta betyder att huvudmannen är begränsat skattskyldig i 
Sverige. Den begränsade skattskyldigheten innebär, enligt 6 kap. 11 § 1p. 
IL, att den utländska juridiska personen är skattskyldig i Sverige för inkomst 
från fast driftställe, eller fastighet i Sverige.62  
 
För att utröna om den utländska huvudmannen är skattskyldig i Sverige för 
inkomsten, måste således bestämmas om denne har ett fast driftställe i 
Sverige, och om inkomsten kan anses härröra därifrån. Om så är fallet, 
måste undersökas om inkomsten enligt dubbelbeskattningsavtalet skall 
beskattas i Sverige eller i huvudmannens hemland.  
 

                                                 
57Wiman Bertil, Prissättning inom multinationella koncerner, s. 79 f.  
58 Arvidsson Richard, Dolda vinstöverföringar, s.131 f.  
59 Prop. 1955:87 s. 64. 
60 Både Wiman och Arvidsson ställer sig tveksamma. (Wiman Bertil, Prissättning inom 
multinationella koncerner,s. 80, Arvidsson Richard, Dolda vinstöverföringar, s. 132). 
61 Se avsnitt 4.4.6.2 angående fördelning av vinster till fasta driftställen. 
62 Enligt 6 kap. 11 § IL omfattas även vissa andra inkomster av den begränsade 
skattskyldigheten. Då dessa inkomster inte är relevanta för kommissionärsstrukturen, 
behandlas de inte i uppsatsen. 
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Om huvudmannen inte kan anses ha ett fast driftställe i Sverige saknas 
svenska skatteanspråk på inkomsten och korrigeringsregeln kan i detta fall 
bli tillämplig.  
 
Skulle kommissionären däremot anses konstituera ett fast driftställe i 
Sverige för huvudmannen måste, som ovan nämnts, bestämmas om 
inkomsten är att hänföra till det fasta driftstället eller ej.63 Då den aktuella 
inkomsten härrör från ersättningen till kommissionären, skulle det enligt 
min mening knappast råda något tvivel om att inkomsten då anses hänförlig 
till det fasta driftstället. Huvudmannen skulle enligt inkomstskattelagens 
regler vara skattskyldig i Sverige för inkomsten.  
 
För att veta om inkomsten skall beskattas i Sverige eller inte, måste 
emellertid dubbelbeskattningsavtalets regler tillämpas. Normalt ger 
dubbelbeskattningsavtalen källstaten beskattningsrätten till fasta 
driftställen.64 I detta fall skulle beskattningsrätten till det fasta driftstället 
tillfalla Sverige. Kravet på att den utländska parten inte ska beskattas för det 
högre resultatet i Sverige skulle då inte vara uppfyllt.  
 
Slutsatsen blir att om huvudmannen anses ha ett fast driftställe i Sverige och 
inkomsten anses hänförlig till detta kommer korrigeringsregeln inte att bli 
tillämplig. I det motsatta fallet, att huvudmannen inte anses ha ett fast 
driftställe i Sverige, kommer däremot kravet på att resultatet inte skall 
beskattas i Sverige att vara uppfyllt och korrigeringsregeln blir tillämplig. 
 

4.3.6 Ekonomisk intressegemenskap 
För att korrigeringsregeln skall vara tillämplig, krävs att ekonomisk 
intressegemenskap föreligger mellan parterna. Av 19 kap. 20 § IL framgår 
att ekonomisk intressegemenskap kan föreligga antingen genom 
ägarinflytande eller genom kontrollinflytande. I paragrafen stadgas att 
ekonomisk intressegemenskap anses föreligga om en näringsidkare, direkt 
eller indirekt, deltar i ledningen eller övervakningen av en annan 
näringsidkares företag eller äger del i detta företags kapital. Under 
ägarinflytande faller ett moderbolags inflytande över ett dotterbolag 
självklart in. Likaså moderbolags inflytande över dotterdotterbolag faller in 
här då även indirekt ägande omfattas. Wiman framhåller att i regel torde alla 
typer av koncernstrukturer passa in på beskrivningen.65 Enligt Wiman borde 
rimligtvis även ägande genom bulvanförhållande räknas som indirekt 
ägande.66  
 
Av andra strecksatsen, samma paragraf, framgår att ekonomisk 
intressegemenskap anses föreligga även i fall då samma personer deltar i 

                                                 
63 En mer utförlig diskussion om huruvida kommissionären skall anses konstituera ett fast 
driftställe eller ej för i avsnitt 4.4 . 
64 Jfr. OECD:s modellavtal Artikel 7.1. 
65 Wiman Bertil, Prissättning inom multinationella koncerner, s.81. 
66 Wiman Bertil, Prissättning inom multinationella koncerner, s.81. 
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ledningen eller övervakningen eller äger del i företagens kapital. Vad som 
avses här är så kallade oäkta koncerner. Ett exempel kan vara då en och 
samma person äger två aktiebolag, vilka annars inte har något 
koncernsamband med varandra. Även här räknas indirekt ägande, vilket gör 
att även transaktioner mellan dotterbolag till de båda bolagen skulle 
omfattas. 
 
Kontrollinflytande, eller kontrollgemenskap, kan uppkomma genom ledning 
eller övervakning. Med ledning avses organ med företagsledande funktioner 
som styrelse och VD.67 Kontrollinflytande genom övervakning är mera 
obestämt, men träffar i huvudsak rösträtt på bolagsstämma.68 Något krav på 
att de personer som deltar i ledningen eller övervakningen faktiskt har något 
reellt inflytande, framgår inte direkt av lagtexten. Både Arvidsson och 
Aldén synes förvissade om ett sådant krav ändock måste anses gälla.69  
 
Wiman menar att det väsentliga måste vara förekomsten av en reell, inte 
formell intressegemenskap.70 Han menar att intressegemenskap också kan 
föreligga mellan exempelvis en borgenär och en gäldenär, eftersom en part 
investerat pengar i det andra företaget.71 Även informellt kontrollinflytande 
genom t.ex. att en näringsidkare är så beroende av en viss kund eller 
leverantör att denne får ett faktiskt inflytande på företagets agerande, har 
ansetts omfattas.72 I dessa fall torde det dock bli svårare för det allmänna att 
styrka att ekonomisk intressegemenskap föreligger.  
 
Är kommissionären ett svenskt dotterbolag till den utländska huvudmannen, 
eller till ett annat koncernbolag, torde saken vara oproblematisk. Det 
utländska moderbolaget måste anses ha ett direkt inflytande både vad det 
gäller ägande och kontroll. Wimans uppfattning om att alla koncern-
strukturer torde omfattas är enligt min mening högst rimlig. Det vore 
främmande om inte alla bolag i en koncern skulle anses stå i 
intressegemenskap med varandra. Eftersom kommissionären och 
huvudmannen i normalfallet tillhör samma koncern (oavsett om 
huvudmannen är moderbolag till kommissionären eller släktskapet 
föreligger på annat sätt) så torde kravet på intressegemenskap i stort sett 
alltid vara uppfyllt. Om företagen inte vore i intressegemenskap med 
varandra, skulle det normalt saknas motiv för att sätta upp en 
kommissionärsstruktur.  
 

4.3.7 Affärsmässighet 
För att korrigeringsregeln skall vara tillämplig, krävs att avtalsvillkoren 
avviker från vad som skulle ha avtalats mellan oberoende näringsidkare. Det 

                                                 
67 Aldén  Stefan, Om regelkonkurrens inom skatterätten, s. 124. 
68 Aldén  Stefan, Om regelkonkurrens inom skatterätten, s. 124. 
69 Arvidsson, s. 141, Aldén  Stefan, Om regelkonkurrens inom skatterätten, s. 124. 
70 Wiman Bertil, Prissättning inom multinationella koncerner, s. 81. 
71 Wiman Bertil, Prissättning inom multinationella koncerner, s. 81. 
72 Aldén  Stefan, Om regelkonkurrens inom skatterätten, s. 125. 
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som skulle ha avtalats mellan dessa, är vad som anses marknadsmässigt. Vid 
tillämpningen av korrigeringsregeln tar man således sikte på vad som anses 
vara en marknadsmässig prissättning och det förutsätts att det går att 
bedöma vad som är en sådan.73  
 
Det kan dock tänkas att det finns affärsmässiga skäl för en avvikande 
prissättning. I ett sådant fall är inte regeln tillämplig. I paragrafens 3:e punkt 
föreskrivs därför: ”det inte av omständigheterna framgår att villkoren 
kommit till av andra skäl än ekonomiskt intressegemenskap”. 
 
I förarbetena anges som exempel det fall då en vara skall introduceras på en 
ny marknad. I denna situation kan en felaktig prissättning anses motiverad 
av affärsmässiga skäl. Om den låga prissättningen är nödvändig för att täcka 
dotterbolagets utgifter för uppbyggnaden av marknaden bör prissättningen 
godtas.74 Praxis har gått i linje med förarbetsuttalandet och RR har godtagit 
att en avvikande prissättning har gjorts för att understödja dotterbolags 
inträde på en ny marknad.75 I lagkommentaren till paragrafen förklaras att 
underprissättningen i dessa fall kan godtas eftersom moderbolaget ändå 
skulle ha haft motsvarande utgifter om det hade varit moderbolaget som 
självt hade byggt upp marknaden utomlands.76 I förarbetena anges vidare att 
det också kan tänkas att en vara måste säljas till underpris beroende på 
konkurrenssituationen på marknaden.77  
 

4.3.8 Bevisbörda 
Skattemyndigheten har bevisbördan för att felaktig prissättning föreligger. 
Som tidigare nämnts lättades beviskravet för det allmänna genom ändringen 
1983. Det räcker att Skattemyndigheten kan göra sannolikt att 
intressegemenskap föreligger. I propositionen uttalade departementschefen 
att vid bedömningen bör den oriktiga prissättningen som sådan kunna utgöra 
en indikation på att intressegemenskap föreligger. Det räcker dock inte att 
konstatera att intressegemenskap föreligger, utan det måste också finnas ett 
samband mellan intressegemenskapen och den oriktiga prissättningen.78  
 
Bevisbördan för att prissättningen beror på andra omständigheter än 
intressegemenskap, dvs. att prissättningen vilar på affärsmässiga skäl, 
åligger i princip näringsidkaren.79  
 
Vissa allmänna principer har utvecklats vad gäller bevisningen i den 
normala taxeringsprocessen. En sådan är att den som har lättast att skaffa 

                                                 
73 Aldén  Stefan, Om regelkonkurrens inom skatterätten, s. 111. 
74 Prop. 1982/83:73 s. 11 f. 
75 Se RÅ 1984 1:16, se även RÅ 1994 ref. 85 där fråga var om olika stöd som getts till 
dotterbolag utgjorde omkostnader i moderbolagets rörelse.  
76 Andersson Mari m.fl., Inkomstskattelagen: En kommentar på Internet, 14 kap. 19 §. 
77 Prop. 1982/83:73 s. 11 f. 
78 Prop. 1982/83:73 s. 11 f. 
79 Prop. 1982/83:73 s. 11 f. 
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fram bevisning i en fråga får göra det. Denna regel leder till att Skatteverket 
normalt har bevisbördan för intäktssidan och den skattskyldige för 
avdragssidan. Vad gäller bevisningens styrka är det normala att uppgifterna 
vid en objektiv bedömning skall framstå som sannolika.80    
 
Införandet av dokumentationskraven innebär ingen ändring av bevisbördan, 
vilket framhålls i propositionen.81 Dock kan det få betydelse om företagen 
inte har uppfyllt kraven för dokumentationen. I propositionen anges att om 
det finns allvarliga brister i dokumentationen, vilken skall göra det möjligt 
för Skatteverket att värdera om företagets prissättning överensstämmer med 
armlängdsprincipen, kan skönstaxering aktualiseras avseende de inter-
nationella transaktionerna. Skatteverket anser inte att införandet av 
dokumentationsregler medför några förändringar i möjligheterna för 
Skatteverket att skönstaxera inkomster.82  
 
 

4.3.9 Slutsats 
I normalfallet torde företagen ha beaktat internprissättningsreglerna vid 
uppbyggandet av en kommissionärsstruktur och fastställandet av 
kommissionärens ersättning, eller provision. Är ersättningen till 
kommissionären marknadsmässig, finns inget att angripa med 
korrigeringsregeln.  
 
De fall då regeln skulle kunna bli tillämplig är, enligt min mening, i 
huvudsak i två situationer. Antingen då företagen satt en för låg, icke 
armlängdsmässig ersättning till kommissionären, eller då den faktiska 
strukturen avviker från den formella. Det första fallet borde vara tämligen 
sällsynt. De multinationella koncernerna är i regel väl insatta i 
internprissättningsproblematiken och en av grundtankarna vid skapandet av 
strukturen är att ersättningen till kommissionären skall vara 
armlängdsmässig. 
 
Den andra situationen då internprissättningen kan komma att angripas, är 
enligt min uppfattning, då funktions- och riskfördelningen avviker från den 
tänkta strukturen. Om kommissionären innehar mer omfattande funktioner 
eller bär större risker än vad som återspeglas i ersättningen är det möjligt att 
prissättningen angrips. Risken att en sådan situation skulle uppstå är troligen 
störst i omstruktureringsfall. Om bolaget som uppträder som kommissionär 
tidigare varit en fullfjädrad distributör, är det viktigt att se till att inte 
exempelvis lagerhållning eller lagerrisk fortfarande innehas av 
kommissionären. I ett sådant fall tar kommissionären högre risker än en 
”normal” kommissionär och en marknadsmässig ersättning borde då vara 
högre än i normalfallet. Skulle företagen ha bestämt ersättningen i enlighet 

                                                 
80 Lodin Sven-Olof m.fl., Inkomstskatt : en läro- och handbok i skatterätt D. 2, s. 666 f. 
81 Prop. 2005/06:169, s. 102. 
82 SKV M 2007:25, avsnitt 7.4. 
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med vad en ”normal” kommissionär förtjänar, finns risken att prissättningen 
blir angripen och kommer anses vara för låg.    
 
Det är enligt min mening oerhört viktigt att företagen beaktar 
internprissättningsproblematiken. Görs inte det kan erfarenheten bli dyrköpt. 
Om en stat justerar inkomsten hos en av parterna, finns risken att 
dubbelbeskattning uppstår. Det finns i Sveriges skatteavtal (normalt i artikel 
25) intaget en bestämmelse om ömsesidig överenskommelse, vilken stadgar 
att de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall söka avgöra 
svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller 
tillämpningen av avtalet. I denna artikel anges normalt att de nämnda 
myndigheterna särskilt kan överlägga om fördelningen av inkomst, avdrag 
eller avräkning mellan företag i intressegemenskap.  Skulle en skattskyldig 
anse sig ha blivit beskattad i strid med avtalet, kan denne vända sig till 
behörig myndighet i en av staterna (normalt hemviststaten) och begära 
hjälp. Någon heltäckande garanti för att dubbelbeskattningen undanröjs 
genom att den utländska partens inkomst sänks i motsvarande mån som den 
svenske partens har höjts finns dock inte och även om en sådan korrigering 
görs, kan detta ta väldigt lång tid. 
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4.4 Fast driftställe 

4.4.1 Historik 
Ursprungligen infördes en definition av fast driftställe i rörelse i 
kommunalskattelagen83. Regeln hade stor betydelse för att avgöra i vilken 
kommun fysiska och juridiska personer skulle beskattas för inkomst av 
rörelse. Definitionen ändrades och fick sin internationella prägel 1986, då 
bestämmelser om den begränsade skattskyldighetens omfattning infördes. 
Resonemanget som fördes var att den svenska interna regeln borde stämma 
överens med bestämmelserna i skatteavtalen.84 I samband med 
skattereformen 1990, byttes uttrycket rörelse ut mot näringsverksamhet. 85 
Det har diskuterats om ändringen var tänkt att leda till en utvidgning eller 
inte.86

 

4.4.2 Allmänt 
Begreppet fast driftställe har stor betydelse för beskattningen av företagens 
gränsöverskridande verksamheter. Det är ett centralt begrepp i skatteavtalen 
och har avgörande betydelse för fördelningen av beskattningsrätten. 
 
Sverige och de flesta andra stater grundar sina beskattningsanspråk både på 
domicilprincipen och på källstatsprincipen. Domicilprincipen innebär att 
den stat där den skattskyldige hör hemma, beskattar alla den skattskyldiges 
inkomster. Detta gäller oberoende av vilket land inkomsterna härrör ifrån. 
Källstatsprincipen däremot medför att en stat beskattar inkomster som 
uppkommer i staten eller är hänförliga till egendom, vilken är belägen i 
staten.87 Eftersom de flesta stater tillämpar båda principerna uppkommer det 
inte sällan att flera länder har skatteanspråk på samma inkomst vilket leder 
till att internationell dubbelbeskattning uppstår.  
 
I syfte att undvika internationell dubbelbeskattning har Sverige ingått ett 
antal skatteavtal med andra stater. Skatteavtalsrätten ger inga lagvalsregler, 
utan istället undanröjes dubbelbeskattningen genom fördelning av 
beskattningsrätten, på någon av staternas bekostnad.88 Utmärkande för 
skatteavtalen är att de inte uttalar några egna eller nya 
beskattningsanspråk.89 Tillämpning av skatteavtalen skall aldrig leda till en 
                                                 
83 SFS 1928:370. 
84 Andersson Mari m.fl., Inkomstskattelagen: En kommentar på Internet, 2 kap. 29 §. 
85 Andersson Mari m.fl., Inkomstskattelagen: En kommentar på Internet, 2 kap. 29 §. 
86 Se ex. vis Lennart Staberg, Fast driftställe i Sverige genom delägande i 
kapitalförvaltande kommanditbolag - diskussion kring ett förhandsbesked, Skattenytt nr 3 
2004. 
87 Pelin Lars, Internationell skatterätt i ett svenskt perspektiv, 4 uppl, s. 191. 
88 Pelin Lars, Internationell skatterätt i ett svenskt perspektiv, 4 uppl, s. 191 f. 
89 Pelin Lars, Internationell skatterätt i ett svenskt perspektiv, s. 113. 
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utökning av skattskyldigheten, utan kan endast medföra en inskränkning 
(gyllene regeln).90 Utöver syftet att undvika internationell 
dubbelbeskattning är avsikten med avtalen även att utgöra hinder för 
internationell skatteflykt samt förhindra skattemässig diskriminering av 
utländska personer.91  
 
OECD har utarbetat ett modellavtal för dubbelbeskattningsavtal, vilket har 
till syfte att skapa enhetliga regler. Avtalet är en rekommendation och icke 
bindande för staterna. Trots att det inte är bindande, är avtalet och dess 
kommentarer en allmänt accepterad källa vid tolkning och tillämpning av 
dubbelbeskattningsavtal.  
 
OECD har även författat ett antal rapporter, vilka likt övriga OECD-
produkter inte är bindande, men tjänar som tolkningsdata. I RÅ 1991 ref. 
107, vilket gällde tillämpning av den svenska korrigeringsregeln, uttalade 
Regeringsrätten att OECD-rapporten visserligen inte är bindande, men kan i 
relevanta delar tjäna som vägledning vid tillämpningen av den svenska 
regeln. I målet berördes 1979 års rapport Transfer Pricing and 
Multinational Enterprises, men uttalandet får anses gällande även för senare 
rapporter. 
 
För att utländska företag skall kunna beskattas i Sverige för inkomst från ett 
fast driftställe här i landet, krävs att ett fast driftställe föreligger både enligt 
svensk intern rätt och enligt skatteavtalet med det aktuella landet. Den 
svenska definitionen av fast driftställe överensstämmer i huvudsak med 
modellavtalets definition.92 Det finns dock vissa skillnader. I modellavtalet 
finns en uppräkning av verksamheter av företrädesvis förberedande eller 
biträdande art, vilka inte skall anses utgöra fast driftställe. En motsvarande 
begränsning saknas i den svenska interna bestämmelsen, bl.a. på grund av 
att undantagen inte finns med i alla våra skatteavtal.93

 
  

4.4.3 Enligt svensk rätt 
 
I 6 kap. 11 § IL stadgas att den som är begränsat skattskyldig, är 
skattskyldig för inkomst från fast driftställe i Sverige. Detta är ett uttryck för 
källstatsprincipen. Med fast driftställe för näringsverksamhet avses, enligt 2 
kap. 29 § 1 st. IL, en stadigvarande plats för affärsverksamhet, varifrån 
näringsverksamheten helt eller delvis bedrivs. I andra stycket, samma 
paragraf, anges den så kallade positiva listan. Uppräkningen är inte 
uttömmande, utan en exemplifiering av vad som särskilt skall anses 

                                                 
90 Pelin Lars, Internationell skatterätt i ett svenskt perspektiv, s. 120. 
91 Pelin Lars, Internationell skatterätt i ett svenskt perspektiv, s. 122. 
92 SKV:s Handledning för Internationell beskattning, s. 470. 
93 Andersson Mari m.fl., Inkomstskattelagen: En kommentar på Internet, 2 kap. 29 §, samt 
prop. 1986/87:30 s. 42 f. 
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innefattas i begreppet fast driftställe. Här nämns bland annat plats för 
företagsledning, filial, kontor, fabrik och verkstad.  
 
I tredje och fjärde styckena kommer agentregeln till uttryck. Här framgår att 
fast driftställe anses föreligga om någon: ”är verksam för en 
näringsverksamhet här i Sverige och har fått och regelmässigt använder 
fullmakt att ingå avtal för verksamhetens innehavare”.  Man syftar här på 
beroende agenter. Själva undertecknandet av avtalet är dock i sig inte av 
avgörande betydelse för om ett fast driftställe föreligger. Även om 
undertecknandet sker i det utländska företagets hemviststat kan ett fast 
driftställe vara för handen, särskilt om agenten är den som har förhandlat 
fram avtalsvillkoren.94

 
Av fjärde stycket framgår att fast driftställe inte anses föreligga enbart på 
grund av att någon bedriver affärsverksamhet i Sverige genom förmedling 
av mäklare, kommissionär eller någon annan oberoende representant om 
denna verksamhet ingår i agentens vanliga näringsverksamhet.95 Dessa 
representanter är att anse som oberoende agenter.  
 
Att ett utländskt bolag har ett svenskt dotterbolag är inte i sig tillräckligt för 
att konstituera ett fast driftställe. Däremot kan dotterbolaget på grund av sin 
verksamhet för moderbolaget anses utgöra ett fast driftställe.96   
 
Gränsdragningen mellan oberoende och beroende agenter är i praktiken svår 
att dra. I Sverige saknas än så länge praxis rörande denna gränsdragning.97 
Källqvist och Köhlmark anför (tyvärr utan angivande av primärkälla) att 
vägledning i viss mån kan sökas från ett par finska rättsfall samt lagstiftning 
som införts i Danmark innebärande att en person i Danmark som passivt tar 
emot beställningar per telefon, telex eller fax, inte konstituerar ett fast 
driftställe. Denne person kan också stå för lagring, paketering och 
fakturering samt fungera som mervärdesskatteombud utan att ett fast 
driftställe föreligger. Det väsentliga är att verksamheten är av passiv natur.98 
Som sagt saknas vägledande praxis i Sverige, och kommentaren till OECD:s 
modellavtal får utgöra en viktig tolkningskälla.99 Det finns dock ett fall från 
KamR i Stockholm, som kan vara värt att nämnas i samband med 
kommissionärsstrukturer. Även om fast driftställe i detta fall ansågs 
föreligga enligt huvudregeln, kan Skatteverkets och domstolarnas 
resonemang kring agentregeln vara av intresse.  
 
Fråga var om verksamhet bedriven genom ett svenskt dotterbolag (MPG) 
konstituerade ett fast driftställe i Sverige för ett cypriotiskt moderbolag 
(MML). Mellan bolaget fanns ett avtal upprättat, ”agentavtalet”, och 
bolagen hävdade att det svenska dotterbolaget uppträdde som kommissionär 

                                                 
94 Källqvist Jan, Köhlmark Anders, Internationella skattehandboken, s. 89. 
95 2 kap. 29 § 4 st. IL. 
96 Källqvist Jan, Köhlmark Anders, Internationella skattehandboken, s. 89. 
97 Källqvist Jan, Köhlmark Anders, Internationella skattehandboken, s. 89. 
98 Källqvist Jan, Köhlmark Anders, Internationella skattehandboken, s. 138. 
99 Källqvist Jan, Köhlmark Anders, Internationella skattehandboken, s. 89. 
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åt moderbolaget. Agentavtalet gav MPG ensamrätt att mot provision 
tillverka, marknadsföra och sälja moderbolagets produkter. 
Försäljningsintäkterna skulle efter avdrag för provision redovisas och 
betalas till moderbolaget. Agentavtalet i fallet gick utöver ett normalt 
kommissionärsavtal, då bl.a. en stor del av tillverknings- och 
distributionsprocessen skedde i MPG’s lokaler i Sverige.  
 
Domstolen tillämpade 2 kap. 29 § 1st. IL eftersom den stora delen av 
MML:s verksamhet egentligen utfördes av MPG i de svenska lokalerna. 
Vissa resonemang fördes ändock kring kommissionärsförhållandet och 
agentregel. KamR konstaterade att MPG inte kunde anses ha rollen som 
agent/kommissionär, utan agentavtalet gick utöver detta. Skattemyndigheten 
hade angivit i sitt taxeringsbeslut att MPG inte ansågs inneha någon 
självständig roll gentemot MLL, utan agerade helt och hållet enligt 
instruktioner från moderbolaget. MPG kunde därmed inte anses inneha 
någon oberoende ställning i förhållande till MML. KamR konstaterade att 
MPG var underkastat detaljreglering och omfattande kontroll från MML:s 
sida. MPG kunde inte heller anses bära någon ekonomisk risk vare sig för 
framställning eller försäljning. KamR intog samma ställning som 
skattemyndigheten, att MPG inte kunde anses oberoende gentemot MML.100

 

4.4.4 Agentregeln enligt OECD:s modellavtal 
I artikel 5.5 i OECD:s modellavtal regleras förutsättningarna under vilka 
agenter anses utgöra fast driftställe. Agentregeln är subsidiär till 
huvudregeln i artikel 5.1 och det är enbart i de fall då ett fast driftställe inte 
föreligger enligt huvudregeln som agentregeln blir tillämplig. Agenten skall 
vara verksam i en stat för ett företag hemmahörande i en annan 
avtalsslutande stat. Utöver detta krav uppställs fyra förutsättningar för att ett 
fast driftställe skall anses etablerat genom agenten:  
1. Agenten skall vara en person, som inte är en sådan oberoende 
representant som avses i artikel 5.6 i modellavtalet, 
2. agenten ska ha fullmakt att sluta avtal i huvudmannens namn, 
3. agenten skall regelmässigt utnyttja fullmakten och 
4. rätten att sluta avtal skall röra huvudmannens egentliga, utåtriktade 
verksamhet. 101

 
De agenter som avses i artikel 5.5 är att anse som beroende av 
huvudmannen. Det framgår att agenten skall vara en ”person”, vilket enligt 
kommentaren avser både fysiska och juridiska personer.102 Således kan ett 
dotterbolag, genom att det betraktas som en beroende representant, anses 
utgöra ett fast driftställe åt sitt moderbolag.103 Av artikel 5.7 framgår dock 
att enbart det faktum att ett företag i en stat kontrollerar eller kontrolleras av 
ett företag i en annan stat, inte skall innebära att något av företagen anses 
                                                 
100 KamR i Stockholm, 2005-05-31,Mål nr 7453-54-02, 7456-57-02. 
101 Berthou Erica, Fast driftställe – utvecklingen de senaste åren,  Skattenytt 2002, s. 634. 
102 Model Tax Convention on Income and on Capital, kommentar till artikel 5 p. 32 . 
103 Berthou Erica, Fast driftställe – utvecklingen de senaste åren,  Skattenytt 2002, s. 634. 
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utgöra fast driftställe åt det andra. Agenten behöver inte vara densamma 
hela tiden, utan det är fullt möjligt att flera olika personer sammantaget över 
tiden kan konstituera ett fast driftställe. Bedömningen påverkas således inte 
av att en agent byts ut av en annan, under förutsättning att agenternas 
verksamhet till art och omfattning är densamma.104

 

4.4.4.1 Fullmakt 
 
För att ett fast driftställe ska föreligga enligt agentregeln, krävs att agenten 
har fullmakt att sluta avtal i företagets namn. Avtalen måste dock inte 
bokstavligen tecknas i företagets namn för att regeln ska bli tillämplig. 
Enligt kommentaren är agentregeln tillämplig i samma omfattning om 
agenten ingår bindande avtal för företaget, även om detta inte uttryckligen 
sker i företagets namn.105 Denna kommentar har ansetts behövlig sedan en 
engelsk domstol hade tolkat regeln som att ett fast driftställe endast förelåg 
då representanten rent bokstavligt sluter avtal i företagets namn.106

 
Agenten måste emellertid vara behörig att binda huvudmannen för att regeln 
ska vara tillämplig. Behörigheten behöver dock inte vara av allmän 
beskaffenhet, utan kan vara begränsad till sin natur. Har agenten däremot 
endast behörighet att avtalsförhandla åt huvudmannen, anses inte detta 
tillräckligt för att ett fast driftställe ska föreligga.107 Själva undertecknandet 
behöver inte göras av agenten själv, utan det kan vara tillräckligt att denne 
har haft behörighet att förhandla fram avtalsvillkor, och att dessa 
avtalsvillkor binder huvudmannen.108

 
Vid bedömningen om behörighet föreligger, måste hänsyn inte bara tas till 
avtal mellan parterna, utan även deras faktiska handlande. I annat fall skulle 
reglerna kunna kringgås genom att agenten endast gjordes behörig att, med 
bindande verkan för huvudmannen förhandla fram en tidpunkt för avtalsslut, 
och att någon från huvudkontoret sedan undertecknade avtalet. Därför kan 
inte en enbart formell uppdelning mellan det affärsmässiga ansvaret och den 
rättsliga behörigheten tillåtas att inverka på bedömningen av om fullmakt att 
sluta avtal föreligger eller ej.109

 
Även en bedömning av den ekonomiska situationen kan bli aktuell. Om det 
rör sig om standardiserade massavtal som rent formellt undertecknas av 
någon från företagets huvudkontor, utan prövning av avtalsvillkoren i det 
enskilda fallet, kan ändå agenten anses vara den som fattat det avgörande 
beslutet om avtalets ingående. Det är inte nödvändigt att agenten själv har 
förhandlat fram avtalsvillkoren, eller ens har haft behörighet att göra det.110 
                                                 
104 Vogel Klaus, Klaus Vogel on double taxation conventions, s. 333. 
105 Model Tax Convention on Income and on Capital, kommentar till artikel 5 p. 32. 
106 Detta framgår, tyvärr utan angivande av primärkälla, av Skatteverkets Handledning för 
internationell beskattning (2007), s. 484. 
107 Vogel Klaus m.fl., The OECD model convention - 1997 and beyond, s.30. 
108 Vogel Klaus m.fl., The OECD model convention - 1997 and beyond, s.31. 
109 Model Tax Convention on Income and on Capital, kommentar till artikel 5 p. 33. 
110 Berthou Erica, Fast driftställe – utvecklingen de senaste åren,  Skattenytt 2002, s. 636. 
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Om det å andra sidan är fråga om omfattande avtal av stor ekonomisk 
betydelse, och det finns en god anledning för huvudmannen att förbehålla 
sig rätten att ingå avtal, kan det hända att agenten inte anses inneha sådan 
behörighet som krävs för att regeln skall vara tillämplig.111  
 

4.4.4.2 Regelmässigt utnyttjande 
 
För att ett fast driftställe skall föreligga, räcker det inte med att agenten har 
fått fullmakt att sluta avtal för huvudmannen. Det krävs även att fullmakten 
regelmässigt används av agenten.112  
 
Om agenten endast vid ett tillfälle har slutit avtal för huvudmannen, anses 
regelmässigt utnyttjande normalt inte vara för handen.113 Om användandet 
av fullmakten motsvarar ett nyttjande som är normalt för den aktuella 
verksamheten, torde däremot kravet vara uppfyllt.114 I gränslandet 
däremellan, kan det vara problematiskt att avgöra om ett regelmässigt 
utnyttjande är för handen eller ej. Den frekvens med vilken fullmakten 
utnyttjas blir central för bedömningen. Huvudregelns stadigvaranderekvisit 
anses då kunna ge ledning för bedömningen.115 Hänsyn kan då tas till om 
det var parternas avsikt att fullmakten skulle användas frekvent, eller om det 
var en tillfällig lösning.116

 

4.4.4.3 Huvudmannens egentliga verksamhet 
 
Ett ytterligare krav ställs för att agentens regelmässiga utnyttjande av 
fullmakten ska leda till att ett fast driftställe anses etablerat. Agenten måste 
använda fullmakten för huvudmannens egentliga affärsverksamhet. Detta 
utesluter att ett fast driftställe anses etablerat då agentens verksamhet är av 
sådan förberedande eller biträdande art, som avses i artikel 5.4.117 Den 
faktiska omfattningen av agentens verksamhet är av avgörande betydelse för 
bedömningen och agenten måste utnyttja fullmakten för huvudmannens 
affärsverksamhet för att ett fast driftställe skall anses föreligga.118

 
 

4.4.4.4 Oberoende agenter 
 

                                                 
111 Berthou Erica, Fast driftställe – utvecklingen de senaste åren,  Skattenytt 2002, s. 636. 
112 Kommentaren till paragraf 5 nr. 31. 
113 Berthou Erica, Fast driftställe – utvecklingen de senaste åren,  Skattenytt 2002, s. 637. 
114 Vogel Klaus, Klaus Vogel on double taxation conventions, s. 332 f. 
115 Ett av rekvisiten för att fast driftställe ska föreligga enligt huvudregeln, är att platsen för 
affärsverksamhet har en viss grad av varaktighet. Enligt kommentaren 5.1 nr. 6, får 
verksamheten inte vara av endast tillfällig natur. 
116 Vogel Klaus, Klaus Vogel on double taxation conventions, s. 332 f. 
117 Kommentaren till paragraf 5 nr. 32-33, Vogel Klaus, Klaus Vogel on double taxation 
conventions, s. 333. 
118 Berthou Erica, Fast driftställe – utvecklingen de senaste åren,  Skattenytt 2002, s. 637. 
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De agenter som avses i artikel 5.5 är så kallade beroende agenter, 
osjälvständiga i förhållande till huvudmannen. En av förutsättningarna för 
att en agent skall anses vara en sådan beroende agent och därmed kunna 
utgöra ett fast driftställe åt huvudmannen, är att agenten inte är en sådan 
oberoende representant som avses i artikel 5.6.  
 
Av artikel 5.6 framgår att: ”Företag anses inte ha fast driftställe i en 
avtalsslutande stat endast på den grund att företaget bedriver 
affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommissionär 
eller annan oberoende representant ” 
 
För att en agent skall anses vara oberoende, krävs att två förutsättningar är 
uppfyllda: 
 

1. Agenten skall vara oberoende av det utländska företaget både 
rättsligt och ekonomiskt och 

2. agenten skall bedriva sin sedvanliga verksamhet när han är verksam 
för det utländska företaget.119 

 
 

4.4.4.4.1 Rättsligt och ekonomiskt oberoende 
 
För att avgöra om agenten kan anses rättsligt och ekonomiskt oberoende av 
huvudmannen görs ett ”beroendetest”. Beroendetestet tar sikte på 
omfattningen av de skyldigheter agenten har gentemot huvudmannen. 
Poängteras bör dock att det inte är själva omfattningen på den verksamhet 
som agenten får utföra för huvudmannen som är det väsentliga. Det är 
istället den grad av frihet agenten åtnjuter då denne utför sysslor åt 
huvudmannen som är det viktigaste.120 En oberoende agent är normalt själv 
ansvarig för sitt arbete gentemot huvudmannen och är generellt sett inte 
underkastad detaljerad kontroll av hur arbetet utförs. Att huvudmannen litar 
på specialkunskaper hos agenten är tecken som talar för oberoende.121  
 
Är agenten tvingad att invänta godkännande från huvudmannen, innan 
affärstransaktioner kan genomföras, tyder detta på beroende. Likaså 
indikerar huvudmannens tillgång och kontroll av agentens redovisning, att 
agenten är beroende. En annan indikator kan vara att huvudmannen har rätt 
att nyttja agentens lokaler, eller ta över dessa när åliggandet upphör.122 En 
omfattande rapporteringsskyldighet har dock inte i sig ansetts leda till att 
agenten blir beroende. Anledningen är att affärsmässiga skäl kan motivera 
att även oberoende agenter beläggs med omfattande rapporteringskrav.123  
 

                                                 
119 Kommentaren till paragraf 6 nr. 37. 
120 Kommentaren till paragraf 6 nr. 38. 
121 Kommentaren till paragraf 6 nr. 38.3. 
122 Vogel Klaus, The OECD model convention - 1997 and beyond, s. 31. 
123 Berthou Erica, Fast driftställe – utvecklingen de senaste åren,  Skattenytt 2002, s. 635 f. 
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Vad gäller det ekonomiska oberoendet får agentens affärsmässiga 
självständighet bedömas liksom kostnads- och riskfördelning. Står agenten 
för sina egna kostnader tyder detta på oberoende. Om huvudmannen 
däremot betalar agentens utgifter anses det vara ett tecken på beroende.124 
En annan faktor kan vara om huvudmannen går i borgen, eller ställer 
säkerhet för agenten.  
 
Fördelningen av den ekonomiska risken har stor betydelse för bedömningen, 
och att agenten har åtagit sig denna risk, anses vara ett utmärkande drag för 
oberoende.125 Om agenten och huvudmannen tar vardera 50 procent av 
risken, indikerar detta på att parterna bedriver separata affärsverksamheter, 
och agenten torde anses oberoende.126 Om agenten inte tar någon 
ekonomisk risk alls, är denne normalt att anse som beroende av 
huvudmannen. En viktig faktor vid bedömningen är karaktären på 
ersättningen till agenten. Något som anses tala för att den ekonomiska 
risken inte bärs av agenten, är om arbetet utförs på löpande räkning och mot 
garanterad ersättning.127

 
Något som också har betydelse för beroendetestet, är det antal huvudmän 
som agenten är verksam för. Detta har dock inte någon avgörande betydelse. 
Om en agent under en längre tid är verksam för endast en eller ett fåtal 
huvudmän talar detta för beroende. Sammantaget med övriga 
omständigheter kan det hända att agenten i beroendetestet ändå kommer att 
anses oberoende. Likaså kan det hända att agenten anses beroende även om 
denne är verksam för flera olika huvudmän. En anledning kan vara om 
huvudmännen i samförstånd kontrollerar agenten i hans verksamhet.   
 

4.4.4.4.2 Sedvanlig verksamhet 
 
Förutom att agenten måste vara både rättsligt och ekonomiskt oberoende 
enligt beroendetestet, krävs även att agenten bedriver sin sedvanliga 
verksamhet när han är verksam för huvudmannen. Om de aktiviteter som 
agenten utför för huvudmannens räkning, inte faller inom agentens 
sedvanliga verksamhet, anses inte agenten oberoende enligt artikel 5.6.  
 
För att avgöra om aktiviteten faller innanför eller utanför agentens 
sedvanliga verksamhet, skall bedömningen inrikta sig på de aktiviteter som 
utförs av agenter och kommissionärer i branschen, snarare än på den 
aktuelle agentens aktiviteter.128 En jämförelse får således göras med den 
sedvanliga verksamheten hos oberoende agenter inom branschen. Det kan 
dock finnas situationer då en sådan jämförelse inte är möjlig. En sådan 

                                                 
124 Berthou Erica, Fast driftställe – utvecklingen de senaste åren,  Skattenytt 2002, s.635.  
125 Berthou Erica, Fast driftställe – utvecklingen de senaste åren,  Skattenytt 2002, s. 636. 
126 Vogel Klaus, The OECD model convention - 1997 and beyond, s. 31. 
127 Berthou Erica, Fast driftställe – utvecklingen de senaste åren,  Skattenytt 2002, s. 636. 
128 Berthou Erica, Fast driftställe – utvecklingen de senaste åren,  Skattenytt 2002 s. 636. 
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situation kan vara då agentens verksamhet är av ovanligt slag och en annan 
bedömning kan då komma ifråga.129

 

4.4.5 Slutsats 
 
I svensk rätt saknas vägledande praxis för gränsdragningen mellan beroende 
och oberoende agenter. Även om det är vanskligt att dra för stora slutsatser 
ur kammarrättsfall, kan vissa resonemang i kammarrättsdomen från 2005 
vara intressanta för bedömningen. Trots att det var enligt huvudregeln som 
ett fast driftställe ansågs föreligga, berörde både KamR och Skatteverket 
vissa frågor som har betydelse för agentregelns tillämplighet. Skatteverket 
hade i målet tagit fasta på att det svenska dotterbolaget agerade helt och 
hållet utifrån instruktioner från det cypriotiska moderbolaget, och kunde inte 
anses inneha en självständig ställning. KamR konstaterade att det svenska 
bolaget var underkastat detaljreglering och omfattande kontroll och att detta 
inte kunde anses bära någon ekonomisk risk.130 Det verkar som om 
Skatteverket och KamR vänt blicken mot OECD och tolkningen av 
agentregeln i modellavtalet. Då det än så länge saknas någon prejudicerande 
dom från RR, blir OECD:s material en viktig tolkningskälla vad gäller fast 
driftställe enligt agentregeln.  
 
Beroendetestet är av stor betydelse vid bedömningen av om en 
kommissionär skall anses utgöra ett fast driftställe åt huvudmannen eller 
inte. Att lagtexten uttryckligen utesluter att någon betraktas som fast 
driftställe enbart på grund av att denne affärsverksamhet bedrivs i Sverige 
genom förmedling av mäklare, kommissionär eller någon annan oberoende 
representant, hindrar inte att en kommissionär i vissa situationer kan anses 
utgöra ett fast driftställe i Sverige. Avtalet mellan kommissionären och 
huvudmannen, samt internprissättningsdokumentationen utgör viktig 
information vid bedömningen av det rättsliga och ekonomiska oberoendet. 
Är kommissionären underkastad detaljreglering från huvudmannens sida, 
tyder detta på beroende. Graden av frihet med vilken kommissionären utför 
sina sysslor är viktigare vid bedömningen, än omfattningen av de aktiviteter 
denne utför för huvudmannen.131 En omfattande rapporteringsskyldighet 
behöver dock inte innebära att kommissionären anses vara beroende, då det 
med kan finnas affärsmässiga skäl som motiverar betydande rapporterings-
krav.132  
 
Ofta bär kommissionären en mycket liten del av risken, vilken i huvudsak i 
normalfallet bärs av huvudmannen. Detta torde vara ett klart tecken för att 
en beroenderelation föreligger. Enligt min uppfattning synes det vara just 
riskfördelningen som sannolikt kommer att vara det som sätter käppar i 
hjulet för kommissionärens oberoende. Eftersom armlängdsprincipen kräver 
                                                 
129 Berthou Erica, Fast driftställe – utvecklingen de senaste åren,  Skattenytt 2002, s. 636. 
130 KamR i Stockholm, 2005-05-31, Mål nr 7453-54-02, 7456-57-02. 
131 Kommentaren till paragraf 6 nr. 38. 
132 Berthou Erica, Fast driftställe – utvecklingen de senaste åren, Skattenytt 2002, s. 635 f. 
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ett mycket lågt risktagande vid en mycket låg ersättning, är det enligt min 
mening troligt att riskfördelningen i många fall kommer att leda till att 
kommissionären inte kan anses vara oberoende.  
 
En annan faktor som talar för beroende är om kommissionären är verksam 
för endast en huvudman, eller för flera huvudmän som verkar i 
intressegemenskap. I en kommissionärsstruktur torde i de flesta fall 
kommissionären och huvudmannen befinna sig i koncernförhållande till 
varandra och i dessa situationer är kommissionären oftast verksam för 
enbart en huvudman. Det förhållandet att kommissionären under en längre 
tid agerar för endast en huvudman, är inte i sig avgörande för om 
kommissionären anses beroende eller ej. Däremot kan det sammantaget med 
andra omständigheter leda till att kommissionären anses beroende. Enligt 
min mening är det sannolikt att en kommissionär skulle anses beroende om 
denne tar en mycket liten risk och samtidigt under en längre tid är verksam 
för enbart en huvudman. Det måste dock påpekas att någon generell 
bedömning inte kan göras, då omständigheterna i varje enskilt fall är 
avgörande och att kommissionärsavtalet och internprissättnings-
dokumentationen får stor betydelse vid denna bedömning.  
 
Om agenten vid beroendetestet anses beroende av huvudmannen måste 
undersökas om agenten innehar och regelmässigt utnyttjar fullmakt för 
huvudmannens egentlige verksamhet. Agenten måste binda huvudmannen i 
avtal för att fullmakt skall anses föreligga. Här skiljer det sig mellan olika 
länder och rättstraditioner huruvida en kommissionär anses binda sin 
huvudman i avtal eller inte. I Sverige anses en kommissionär normalt inte 
binda huvudmannen i avtal, utan avtalsförhållandet uppstår mellan 
kommissionären och kunden. Om kommissionären inte binder 
huvudmannen anses inte något fast driftställe föreligga. Det är dock inte 
uteslutet att en kommissionär även i Sverige skulle kunna anses konstituera 
ett fast driftställe åt huvudmannen. Omständigheterna i det enskilda fallet 
kan visa att kommissionären rent faktiskt binder huvudmannen och att ett 
fullmaktsförhållande då anses vara för handen.  
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4.4.6 Konsekvenser av att ett fast driftställe 
föreligger 

 

4.4.6.1 Beskattningsrätten 
 
Om ett utländskt bolag har ett fast driftställe i Sverige, föreligger enligt 6 
kap. 11 § IL svenskt beskattningsanspråk på den inkomst som härrör från 
det fasta driftstället. För att Sverige skall få rätt att beskatta inkomsten krävs 
dock att även det aktuella skatteavtalet ger Sverige beskattningsrätten. I 
artikel 7.1 i OECD:s modellavtal anges att ett företags hemstat har 
beskattningsrätten för företagets vinster, såvida företaget inte bedriver 
verksamhet i en annan stat. I sådant fall innehar den stat varifrån 
verksamheten bedrivs beskattningsrätten till den vinst som anses hänförlig 
till denna verksamhet. Det är således källstaten som har beskattningsrätten 
till det fasta driftställets inkomst. 
 

4.4.6.2 Vinstfördelning 
 
När det är klargjort vilken stat som innehar beskattningsrätten till det fasta 
driftställets inkomst, blir nästa fråga vilka inkomster som skall hänföras till 
detta. Vinstallokeringen sker i enlighet med källstatens skattelagstiftning 
och det kan skilja avsevärt mellan olika länder vilka inkomster som anses 
hänförliga till det fasta driftstället. Det har uppmärksammats bland 
medlemsstaterna att det finns stora skillnader mellan de olika ländernas 
beräkning av fasta driftställens inkomster. OECD arbetar med reformering 
av sina riktlinjer för att försöka nå en mer enhetlig tolkning av artikel 7 i 
modellavtalet. År 2004 gav OECD ut ett nytt diskussionsutkast avseende 
fördelningen av vinster till fasta driftställen; ”Discussion Draft on the 
Attribution of Profits to Permanent Establishments”. Arbetet med att 
försöka åstadkomma en mer enhetlig tolkning och tillämpning av artikel 7 
fortskrider. År 2007 publicerade OECD ett utkast för en ny, omarbetad 
kommentar till artikel 7, ”Revised Commentary on Article 7”. Detta förslag 
har sedan vidareutvecklats i det nyaste utkastet ”The 2008 Update to the 
Model Tax Convention”. OECD:s inställning till fördelningen av vinster till 
fasta driftställen synes alltjämt vara den som framkommit i 2004 års 
diskussionsutkast. 
 
OECD:s arbetshypotes utgår ifrån att ett fast driftställe skall anses vara en 
självständig, avgränsad och separat enhet. För att fördela vinsten till denna 
enhet, är tanken att armlängdsprincipen i artikel 9 skall tillämpas analogt. 
OECD:s arbetshypotes kallas ”the authorized OECD approach”.133  
 
                                                 
133 Hall Mikael, Fördelning av vinster till fasta driftställen, 2006 s. 232. 
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4.4.6.2.1 Artikel 7.1  
 
Av artikel 7.1 framgår att källstaten får beskattningsrätten till en så stor del 
av inkomsten som är hänförlig till det fasta driftstället. Det är bedömningen 
av vad som skall anses hänförligt dit som är det problematiska och som kan 
skilja sig stort mellan olika länder. 
 
Det finns två huvudsakliga tolkningar av artikel 7.1. Dels är det ”relevant 
business approach” och dels ”functionally separate entity approach”. Den 
förstnämnda metoden är den som främst har stöd i ordalydelsen i artikel 7. 
Den utgår ifrån den aktivitet som det fasta driftstället deltar i och den del av 
företagets vinst som är hänförlig dit. Resultatet av denna tolkning blir att 
den vinst som är hänförlig till det fasta driftstället inte kan överstiga den 
totala vinsten för företaget, och det ligger således en begränsning inbyggd i 
tolkningen.134 Beroende på de olika staternas bedömning av vad som skall 
räknas till aktiviteten har metoden fått olika tolkningar i olika länder.135

 
Functionally serarate entity approach innebär att det fasta driftstället ses som 
en funktionellt avskild enhet och vinsten som hänförs till enheten skall 
motsvara den vinst som armlängdsmässigt skulle ha tillkommit en 
avgränsad och separat enhet som utför samma eller liknande funktioner 
under samma eller liknande omständigheter. Här finns inte någon 
begränsning, utan det kan tänkas att den vinst som anses hänförlig till det 
fasta driftstället skulle kunna överstiga företagets totala vinst.136  
 
I diskussionsutkastet är det functionally separate entity approach som 
förespråkas.137 Det är också denna tolkning som Sverige tillämpar i de allra 
flesta skatteavtalen.138 Att Sverige tillämpar denna princip framgår även av 
praxis. I RÅ 1971 ref. 50 uttalades att fördelningen av vinst till ett fast 
driftställe skall beräknas som om det hade varit ett fristående företag. 
 

4.4.6.2.2 Artikel 7.2 
 
Till det fasta driftstället skall hänföras så mycket inkomst som det skulle 
antas ha erhållit om det varit ett fristående företag med samma eller liknande 
verksamhet, bedriven under samma eller liknande förhållanden och handlat 
helt oberoende med företaget. Detta framgår av artikel 7.2 och vinst-
allokeringen ska således ske enligt armlängdsprincipen, vilken uttrycks i 
artikel 9 i modellavtalet.  

                                                 
134 Hall Mikael, Fördelning av vinster till fasta driftställen, 2006 s. 232. 
135 Hall Mikael & Myllynen Mika, OECD:s förslag till fördelning av vinst till fasta 
driftställen, 2001 s. 966. 
136 Hall Mikael, Fördelning av vinster till fasta driftställen, 2006 s. 232. 
137 Discussion Draft on the Attribution of Profits to Permanent Establishment, 2004, 
avsnitt B-1. 
138 Hall Mikael & Myllynen Mika, OECD:s förslag till fördelning av vinst till fasta 
driftställen, 2001 s. 967. 
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Diskussionsutkastet förordar att vinstallokeringen till det fasta driftstället 
genomförs i två steg. I första steget skiljs det fasta driftstället ut som en 
separat enhet och en funktionsanalys görs.139  
 
I funktionsanalysen skall bestämmas vilka funktioner, risker och tillgångar 
som utförs eller ägs av det fasta driftstället. Syftet är att skilja det fasta 
driftstället från företaget och bedöma vilka aktiviteter och skyldigheter som 
belöper på det fasta driftstället. Först fastställs vilka funktioner det fasta 
driftstället har, vilket skall göras som om det fasta driftstället vore en 
avgränsad och separat enhet.140

 
Utgångspunkten är att bolagets redovisning får ligga till grund för 
bedömningen, men är inte bindande. I kommentaren till artikel 7.2 påpekas 
frågan i vilken utsträckning redovisningen kan läggas till grund för 
bedömningen i de fall då redovisningen är baserad på överenskommelser 
mellan huvudkontor och företagets fasta driftställen. Det betonas att sådana 
överenskommelser inte kan anses som rättsligt bindande kontrakt, men om 
överenskommelserna speglar funktionsfördelningen mellan företagets olika 
delar, borde dessa kunna accepteras av skattemyndigheterna. Det krävs dock 
att dokumentationen uppfyller vissa krav för att kunna anses återspegla den 
faktiska verkligheten.141

 
Disskussionsutkastet ger inga närmare beskrivningar av hur 
funktionsanalysen skall genomföras, utan hänvisar till Transfer Pricing 
Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations142, som 
innehåller detaljerade riktlinjer för funktionsanalyser.143  
 
Det viktigaste i analysen är bestämmandet av funktionerna, då bedömningen 
av vilka risker och tillgångar det fasta driftstället har är beroende av vilka 
funktioner det anses utföra. Analysen skall fokusera på vilken typ av 
funktioner det fasta driftstället utför åt företaget, samt hur dessa förhåller sig 
till verksamheten i stort. De centrala funktionerna är de man kallar KERT-
funktioner, the Key Entrepreneurial Risk Taking functions. Viktiga 
funktioner att identifiera är exempelvis management, finansiering, service 
och marknadsföring.144 Vid fastställandet av funktionerna skall bland annat 
beaktas vilka färdigheter och kunskaper de anställda har, vilket kan ha 

                                                 
139 Discussion Draft on the Attribution of Profits to Permanent Establishment, 2004, 
avsnitt C-2. 
140 Discussion Draft on the Attribution of Profits to Permanent Establishment, 2004, 
avsnitt C-2, p. 74. 
141 The 2008 Update to the Model Tax Convention, Annex 2, Avsnitt II, p. 19 (tidigare 
p.18). 
142 Hädanefter “Guidelines”. 
143 Discussion Draft on the Attribution of Profits to Permanent Establishment, 2004, 
avsnitt C-2, p. 75. 
144 Hall Mikael & Myllynen Mika, OECD:s förslag till fördelning av vinst till fasta 
driftställen, 2001, s. 968. 
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betydelse vid bedömning om förhandlings- eller managementfunktioner 
utförs för företaget.145

 
När funktionsanalysen är gjord skall inkomsten armlängdsmässigt fördelas 
till det fasta driftstället på ett sätt som om det vore ett jämförbart oberoende 
företag.146 Här hänvisar OECD till de riktlinjer som finns i Guidelines för 
att bestämma de vinster som ska hänföras till det fasta driftstället.147

 

4.4.6.2.3 Särskilt om fasta driftställen konstituerade av 
beroende agenter 

 
Vad gäller fasta driftställen konstituerade av beroende agenter anger OECD 
att samma principer skall gälla för vinstfördelningen till dessa som för andra 
fasta driftställen.148 Första steget är att identifiera de aktiviteter agenten 
utför för företaget. Detta görs genom funktionsanalysen, vilken skall 
fastställa de funktioner agenten utför både för sin egen räkning och för 
företaget.149  
 
Agenten och företaget, vilket han är verksam för, betraktas som två separata 
enheter. Agentens egna aktiviteter och det fasta driftstället ses enligt OECD 
som skiljda från varandra. Å ena sidan anses agenten ha egna inkomster från 
de aktiviteter denne utför för företaget. Om agenten är närstående till 
företaget, blir artikel 9 med armlängdsprincipen relevant vid beskattningen 
av denna inkomst. Å andra sidan skall det fasta driftstället tilldelas 
tillgångar och risker relaterade till de funktioner som utförs av agenten för 
företagets räkning. För att stödja dessa tillgångar och risker kommer även 
visst kapital att anses hänförligt till det fasta driftstället. Vinster kommer 
sedan att fördelas till det fasta driftstället på grund av dessa tillgångar, risker 
och kapital. De vinster som fördelas till det fasta driftstället är skiljda från 
och inkluderar inte den inkomst som är hänförlig till agenten på grund av de 
aktiviteter som denne utför för företaget.150 Enligt OECD:s modell kan 
således mer inkomst än agentens ersättning komma att hänföras till det fasta 
driftstället. 
 
Ett sätt att se det på är att det fasta driftstället vid vinstfördelningen skall 
kompenseras för att detta slipper att självt bära risker. Om till exempel 

                                                 
145 Nilsson Inga, Permanent Establishment?, Svensk Skattetidning, 2004, s. 660. 
146 Discussion Draft on the Attribution of Profits to Permanent Establishment, 2004, 
avsnitt C-3. 
147 Discussion Draft on the Attribution of Profits to Permanent Establishment, 2004, 
avsnitt C-3, p. 169. 
148 Discussion Draft on the Attribution of Profits to Permanent Establishment, 2004, 
avsnitt C-3, p. 271. 
149 The 2008 Update to the Model Tax Convention, kommentaren till 7.2 nr. 26. 
150 The 2008 Update to the Model Tax Convention, kommentaren till 7.2 nr. 26. 
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kreditrisker inte bärs av agenten själv, utan direkt av huvudmannen, 
kommer en kompensation för detta att fördelas till det fasta driftstället.151  
 
Det händer i praktiken att osjälvständiga agenter inte utför några KERT-
funktioner och det skall då inte allokeras några risker, tillgångar eller något 
kapital till det fasta driftstället. Exempelvis är det tveksamt om de aktiviteter 
som en ren försäljningsagent bedriver kan leda till utveckling av 
immateriella tillgångar på ett sådant sätt att det skall allokeras vinster till det 
fasta driftstället som ”verklig ägare” av tillgången. Det utesluts dock inte 
enligt ”the authorized OECD approach” att ett sådant ägande kan anses 
uppkomma. Detta ifrågasätts av Inga Nilsson i en debattartikel i Svensk 
Skattetidning. Nilsson reagerar mot att det skulle kunna uppkomma ett 
”verkligt ägande” i källstaten till följd av att personer anställda hos agenten 
rent praktiskt utför vissa typer av tjänster på uppdrag av det utländska 
företaget, trots att risken och ansvaret uttryckligen åvilar det utländska 
företaget.152

 
Nilsson anser att det är helt orimligt att vissa tjänster (KERT-funktioner) 
skulle kunna skapa någon ekonomisk äganderätt till resultaten av 
funktionerna när det står helt klart att ett annat företag är legal ägare av 
resultaten. Hur lagerriskerna än hanteras av agenten, menar Nilsson, är det 
det företag som juridiskt svarar för riskerna, som också står den ekonomiska 
risken.  
 
Den metod som OECD avvisar, men som de multinationella koncernerna 
normalt utgår ifrån kallas ”single taxpayer approach”. Detta angreppssätt ser 
agenten och det fasta driftstället som en och samma enhet, och enligt denna 
metod kan inte någon ytterligare vinst än agentens armlängdsmässiga 
ersättning hänföras till det fasta driftstället. Det förutsätter dock att agentens 
ersättning är armlängdsmässig. Synsättet utgår ifrån att det som är i enlighet 
med internprissättningsreglerna också skall anses vara i enlighet med hur 
vinsten bör fördelas. Den part som bär de största riskerna osv. skall också 
vara den part som har rätt till de största vinsterna.  
 
Frågan är om någon av metoderna bör ha företräde framför den andra? Det 
kan knappast påstås att någon av metoderna skulle stämma bättre eller 
sämre överens med avtalstexten än den andra. Båda utgår enligt min mening 
från att vinstfördelningen skall ske armlängdsmässigt och skillnaden består 
snarare i hur detta skall uppnås. Att ”the authorized OECD approach” 
rekommenderas av OECD, talar för att det är denna metod som bör 
användas. Samtidigt kan erinras att OECD:s publikationer inte är bindande, 
och att det därmed torde stå fritt för staterna att använda även ”single 
taxpayer approach”.  
 

                                                 
151 Russo Raffaele, The attribution of profits to permanent establishments : the taxation of 
intra-company dealings, s.29 f. 
152 Nilsson Inga, Permanent Establishment?, Svensk Skattetidning, 2004 s. 663. 
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4.4.7 Slutsats 
Den metod som tillämpas i Sverige vid fördelning av vinster till fasta 
driftställen synes överensstämma med ”functionally separate entity 
approach”. Av RÅ 1971 ref. 50, framgår att fördelningen av vinst till ett fast 
driftställe skall beräknas som om det hade varit ett fristående företag. Exakt 
hur denna metod skall användas vid fördelningen av vinster till fasta 
driftställen konstituerade av beroende agenter är dock oklart.  
 
Frågan om det är OECD:s metod eller ”single taxpayer approach” som skall 
ha företräde är ännu höljd i dunkel. Det är just denna fråga som är så 
kontroversiell och omdiskuterad. Om det skulle bli ”single taxpayer 
approach” som vann stöd om frågan drogs till sin spets, skulle det troligtvis 
bli svårt att angripa kommissionärsstrukturen. Denna metod ger som 
framgått ingen möjlighet att fördela mer inkomst till det fasta driftstället än 
kommissionärens ersättning, under förutsättning att denna ersättning är 
armlängdsmässig. I ett sådant fall är det möjligt att det inte skull få några 
större konsekvenser för företagen om kommissionären skulle anses 
konstituera ett fast driftställe för huvudmannen. Självklart skulle det få vissa 
följder, exempelvis skulle huvudmannen behöva deklarera i Sverige för det 
fasta driftställets inkomst, men någon ytterligare inkomst än 
kommissionärens inkomst skulle inte kunna hänföras till det fasta 
driftstället. 
 
Om OECD:s metod istället skulle användas, öppnas en möjlighet att hänföra 
mer inkomst än kommissionärens till det fasta driftstället. Då finns en risk 
att de tänkta skattefördelarna minskar eller helt elimineras. 
Dubbelbeskattningssituationer skulle kunna uppstå om inkomst som 
beskattas i huvudmannens land anses hänförlig till det fasta driftstället och 
beskattas även där. Det finns dock en möjlighet, också då OECD:s metod 
används, att ingen ytterligare inkomst än kommissionärens armlängds-
mässiga ersättning skulle anses hänförlig till det fasta driftstället. Det skulle 
då inte bli någon skillnad vilken metod som än användes.  
 
Om kommissionären skulle anses konstituera ett fast driftställe åt 
huvudmannen, är det tämligen oklart vilka konsekvenser detta skulle få. 
Dels beror detta på hur omständigheterna ser ut i det enskilda fallet och dels 
beror det på om kommissionären skall anses vara ett med det fasta 
driftstället eller om kommissionären och det fasta driftstället skall ses som 
två skiljda enheter. I förstnämnda fall torde det inte få några större 
skattekonsekvenser för företagen om kommissionären anses som fast 
driftställe åt huvudmannen, medan det i sistnämnda fallet kan få stora 
konsekvenser med risk för dubbelbeskattningssituationer. 
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5 Avslutning 
Kommissionärsstrukturen kan vara mycket fördelaktig under vissa 
förhållanden jämfört med traditionella strukturer. För att vinna dessa 
fördelar krävs att kommissionären endast utför begränsade funktioner och 
tar en låg risk. Denne kan då erhålla en låg ersättning i enlighet med 
armlängdsprincipen. Kommissionären har en liten vinstmarginal och många 
gånger visar kommissionären nollresultat, eller nästintill och den stora 
vinsten hamnar istället hos huvudmannen. För att koncernen skall vinna 
skattefördelar med strukturen krävs det därför att kommissionären verkar i 
ett högskatteland, medan huvudmannen hör hemma i ett land med låg 
bolagsskatt. 
 
Det uppkommer olika typer av skatterättsliga frågeställningar vid skapandet 
av strukturen, såsom vid överföring av tillgångar mellan bolag i olika 
länder. Dessa frågor har jag dock utelämnat i min framställning. Vad gäller 
den svenska skattemyndighetens möjligheter att angripa strukturen, har jag 
först frågat mig om kommissionärens ersättning skulle kunna angripas med 
korrigeringsregeln om ett svensk bolag är verksamt som kommissionär för 
en utländsk huvudman. Min slutsats är att detta i normalfallet inte skulle 
vara möjligt, på den grund att kommissionärens ersättning normalt sett är 
armlängdsmässig. Om resultatet av den svenska näringsverksamheten inte 
blivit lägre och avtalsvillkoren inte avviker från vad som är 
marknadsmässigt, finns inget att angripa med korrigeringsregeln. Jag har 
kommit fram till att regeln skulle kunna bli tillämplig i ett par situationer; 
om parterna har avtalat en för låg ersättning, eller om den faktiska 
verkligheten skiljer sig från den formella såtillvida att kommissionären utför 
fler funktioner och tar mer risk än vad avtalet visar. Det första fallet torde 
enligt min mening vara sällsynt då företagen normalt är insatta i 
problematiken och då det är en av grundtankarna vid uppbyggandet av 
strukturen att ersättningen skall vara armlängdsmässig. Det andra fallet 
torde vara mest vanligt i omstruktureringssituationer då fullfjädrade 
återförsäljare omorganiseras till kommissionärer. Det kan då hända att 
kommissionären är utrustad med fler egenskaper än ersättningen återspeglar.  
 
En annan fråga är under vilka förutsättningar kommissionären skulle anses 
konstituera ett fast driftställe åt huvudmannen. Centralt för denna 
bedömning är om kommissionären kan anses som en oberoende eller 
beroende agent och i svensk rätt saknas vägledande praxis angående denna 
viktiga gränsdragning. Enligt modellavtalet och dess kommentarer skall ett 
så kallat beroendetest göras vid avgörandet om en agent skall anses 
oberoende eller inte. En viktig faktor vid bedömningen är riskfördelningen 
mellan agenten och dennes uppdragsgivare. Andra faktorer är den grad av 
frihet med vilken agenten utför sina sysslor och det antal huvudmän agenten 
är verksam för. Enligt min uppfattning är det sannolikt att en kommissionär 
som tar en mycket liten risk och samtidigt under en längre tid är verksam för 
enbart en huvudman, kommer att anses vara beroende av huvudmannen.  
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Skulle agenten vid beroendetestet anses beroende av huvudmannen måste 
undersökas om agenten innehar och regelmässigt utnyttjar fullmakt för 
huvudmannens egentliga verksamhet. Agenten måste binda huvudmannen i 
avtal för att fullmakt skall anses föreligga och här skiljer det sig åt mellan 
olika länder och rättstraditioner om en kommissionär anses binda sin 
huvudman eller inte. Enligt svensk rätt anses en kommissionär normalt inte 
binda sin huvudman i avtal, utan avtalsförhållandet anses uppkomma mellan 
kommissionären och kunden. Om kommissionären inte binder 
huvudmannen anses inte något fast driftställe vara för handen. Det skulle 
dock kunna hända att en kommissionär även i Sverige anses konstituera ett 
fast driftställe åt sin huvudman. Omständigheterna i det enskilda fallet kan 
visa att kommissionären rent faktiskt binder huvudmannen och att ett 
fullmaktsförhållande då anses föreligga.  
 
Om kommissionären skulle anses konstituera ett fast driftställe för 
huvudmannen är nästa fråga vilka konsekvenser detta får. Först kan 
konstateras att det normalt är källstaten, i vårt fall Sverige, som får 
beskattningsrätten till den vinst som är hänförlig till det fasta driftstället. 
 
Den metod Sverige tillämpar vid fördelning av vinster till fasta driftställen 
synes överensstämma med ”functionally separate entity approach” och av 
praxis har framgått att fördelningen av vinst till ett fast driftställe skall 
beräknas som om det hade varit ett fristående företag. Något svar på frågan 
hur fördelningen av vinster till fasta driftställen konstituerade av beroende 
agenter skall göras enligt svensk rätt kan dock inte ges. Det är inte klart om 
”the authorized OECD approach” eller ”single taxpayer approach” vinner 
företräde. Att OECD:s material har ett stark tolkningsvärde i svensk rätt 
talar visserligen för OECD: metod, men inget kan säkert sägas. 
 
Vilket av dessa synsätt som anläggs kan vara av stor betydelse för vilka 
konsekvenserna blir av att ett fast driftställe föreligger. 
 
Med det synsätt som innebär att kommissionären ses som ett med det fasta 
driftstället skulle det enligt min mening troligtvis bli svårt att angripa 
kommissionärsstrukturen. Detta synsätt, eller metod, ger ingen möjlighet att 
fördela mer inkomst till det fasta driftstället än kommissionärens ersättning, 
under förutsättning att denna ersättning är armlängdsmässig. I ett sådant fall 
är det möjligt att det inte få några större skattekonsekvenser för företagen 
om ett fast driftställe föreligger eller inte. 
 
Med OECD:s metod däremot, öppnas en möjlighet att hänföra mer inkomst 
än kommissionärens ersättning till det fasta driftstället och det finns då en 
risk att de tänkta skattefördelarna minskar eller helt elimineras. Risken med 
denna metod är att dubbelbeskattningssituationer kan uppstå om inkomst 
som beskattas hos huvudmannen anses hänförlig till det fasta driftstället. 
Det är dock inte säkert att OECD:s metod skulle leda till något sådant och 
det är också möjligt att omständigheterna gör att ingen ytterligare inkomst 
än kommissionärens armlängdsmässiga ersättning kan anses hänförlig till 
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det fasta driftstället även om denna metod används. Det är detta som är så 
omdiskuterat internationellt – vad skall anses hänförligt till det fasta 
driftstället?   
 
OECD anser att agenten och det fasta driftstället skall ses som två skilda 
enheter och att det med detta synsätt skall vara möjligt att fördela mer vinst 
till det fasta driftstället än agentens ersättning. Denna inställning delas inte 
av alla och de multinationella koncernerna synes leva efter tron att agenten 
är det fasta driftstället i den mening att agenten och det fasta driftstället inte 
kan ses som två olika enheter. Med ett sådant synsätt kan inte mer inkomst 
än agentens ersättning hänföras till det fasta driftstället.  
 
Det är oklart vilket synsätt som är det ”rätta”, om det nu finns något som är 
mer rätt än det andra. Skattemyndigheterna i en del länder ser OECD:s 
modell som ett vapen för att bekämpa aggressiv skatteplanering med 
kommissionärsstrukturer, kanske särskilt då kommissionärer under avsevärd 
tid visar nollresultat, eller nästintill, i landet. För företagen å andra sidan tror 
jag att OECD:s metod kan leda till en ökad osäkerhet. Eftersom 
fördelningsreglerna och tolkningarna av modellavtalets artikel 7 har visat 
sig skilja stort mellan olika stater, saknas en förutsebarhet över vilka 
inkomster som kommer att hänföras till fasta driftställen. Detta kan leda till 
svidande skattekonsekvenser för företagen.  
 
Reformarbetet inom OECD fortsätter och man strävar efter en mer enhetlig 
tolkning och tillämpning av artikel 7. Enligt min uppfattning skulle en 
harmonisering av ländernas fördelningsregler minska problemen. Men, det 
är inte lätt att få olika länder att ena sig och harmonisera sina regler inom 
skatterätten.  
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Bilaga A 
Article 5 OECD Model Tax Convention  
 
PERMANENT ESTABLISHMENT  
 
1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" 
means a fixed place of business through which the business of an enterprise 
is wholly or partly carried on.  
2. The term "permanent establishment" includes especially:  
a) a place of management;  
b) a branch;  
c) an office;  
d) a factory;  
e) a workshop, and  
f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of 
natural resources.  
3. A building site or construction or installation project constitutes a 
permanent establishment only if it lasts more than twelve months.  
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term 
"permanent establishment" shall be deemed not to include:  
a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery 
of goods or merchandise belonging to the enterprise;  
b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the 
enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;  
c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the 
enterprise  
solely for the purpose of processing by another enterprise;  
d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of 
purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the 
enterprise;  
e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of 
carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or 
auxiliary character;  
f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of 
activities mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall 
activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a 
preparatory or auxiliary character.  
5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person — 
other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies — 
is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a 
Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the 
enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent 
establishment in that State in respect of any activities which that person 
undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited 
to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place 
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of business, would not make this fixed place of business a permanent 
establishment under the provisions of that paragraph.  
6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a 
Contracting State merely because it carries on business in that State through 
a broker, general commission agent or any other agent of an independent 
status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their 
business.  
7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State 
controls or is controlled by a company which is a resident of the other 
Contracting State, or which carries on business in that other State (whether 
through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself 
constitute either company a permanent establishment of the other.  
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Bilaga B 
Article 7 OECD Model Tax Convention  
 
BUSINESS PROFITS  
 
1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in 
that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting 
State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise 
carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in 
the other State but only so much of them as is  
attributable to that permanent establishment.  
2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a 
Contracting State carries on business in the other Contracting State through 
a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting 
State be attributed to that permanent establishment the profits which it might 
be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in 
the same or similar activities under the same or similar conditions and 
dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent 
establishment.  
3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be 
allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the 
permanent establishment, including executive and general administrative 
expenses so incurred, whether in the State in which the permanent 
establishment is situated or elsewhere.  
4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the 
profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an 
apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, 
nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from 
determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be 
customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such 
that the result shall be in accordance with the principles contained in this 
Article.  
5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of 
the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise 
for the enterprise.  
6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed 
to the permanent establishment shall be determined by the same method 
year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary. 
7. Where profits include items of income which are dealt with separately in 
other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall 
not be affected by the provisions of this Article.  
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