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Sammanfattning
Multinationella företag som är etablerade i flera olika länder har ökat de
senaste årtiondena. Eftersom den skatt som drabbar koncernen är en
företagsekonomisk kostnad är målet självklart att denna skall minimeras.
Detta leder till att intresset för skatteplanering oftast är stort hos dessa
företag. Det finns en rad olika metoder företagen kan använda sig av för att
minimera den totala skatt som drabbar koncernen. I detta arbete har jag
undersökt en av dessa metoder, nämligen underkapitalisering av utländska
dotterbolag. I korthet kan sägas att man genom denna skatteplaneringsåtgärd
kan flytta de obeskattade vinsterna i ett dotterföretag från dess värdstat till
en annan. Detta är självklart ett hot för dotterbolagsstaten som ogärna ser att
obeskattade medel flyttas utanför landets beskattningsområde. 

För att förhindra denna skatteflykt har en mängd stater infört speciella
underkapitaliseringsregler, s.k. debt  to equity ratio-regler, som förhindrar
att beskattningsunderlaget försvinner utomlands. Sverige är dock ett av de
länder som hittills valt att inte införa en sådan reglering. Vad andledningen
är kan vara svårt att besvara, men troligtvis upplever inte svenska staten i
dagsläget det som ett så pass stort problem att en reglering behövs. RSV har
dock tagit upp frågan om inte Sverige borde ta efter andra länder och införa
en underkapitaliseringsregel. 

Även om Sverige saknar en reglering som tar sikte på denna skatteplan-
eringsåtgärd, har det förts en diskussion i vilken mån nuvarande regler kan
appliceras på underkapitaliseringsfall. I denna framställning har jag
undersökt en rad olika angreppspunkter. Slutsatsen är att det troligtvis blir
svårt att med intern svensk lagstiftning komma till rätta med problemet. Det
finns dock, enligt min mening, en möjlighet att genom tillämpning av
dubbelbeskattningsavtal åstadkomma ett visst skydd. Denna slutsats är dock
långt ifrån självklar. Anledningen är att det råder delade meningar, dels om
tolkningen av dubbelbeskattningsavtalen och dels om förhållandet mellan
intern rätt och dubbelbeskattningsavtal. Därför har en stor del av denna
uppsats behandlat dessa problem. 

Jag har även undersökt om Sverige borde ta efter övriga länder och införa
underkapitaliseringsregler. Denna del av framställningen inleddes med en
diskussion huruvida det föreligger ett behov av en reglering. Även om denna
fråga förtjänar ett stort utrymme, har genomgången gjorts relativt
översiktlig. Skälet till detta är att dels bristen på utrymme och dels bristen på
bakgrundsfakta. Det har nämligen, så vitt jag vet, inte gjorts någon riktig
undersökning på detta område. 

Avslutningsvis har jag undersökt vilka problem en eventuell reglering skulle
stöta på. Det finns nämligen anti-diskrimineringsregler både i våra
dubbelbeskattningsavtal och i RomF som kan förhindra en reglering.
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Slutsatsen från denna undersökning är att om Sverige vill införa en reglering
måste hänsyn tas först och främst till EG-rätten. EG-domstolen har nämligen
kommit med ett avgörande där Tysklands underkapitaliseringsregel befanns
oförenligt med art 43 i RomF. Vidare måste Sverige beakta vissa bestämm-
elser i våra dubbelbeskattningsavtal för att inte riskera att bryta mot dessa. 

Till sist kan sägas att denna framställning har inte givit något förslag på hur
en reglering borde se ut. Däremot har de väsentligaste problemen med en
reglering lyfts fram. Mitt önskemål är att det tillsätts en utredning som dels
ser över behovet av en reglering, dels undersöker hur en reglering skall
utformas.
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Förord
Intresset för internationell skatteplanering fick jag under grundkursen i
skatterätt då vi snuddade vid detta ämne. Detta har gjort att det har varit
roligt och intressant att djupare gå in och undersöka en av de metoder som
kan användas. 

Jag vill passa på att tacka mina föräldrar som vänligt nog har läst igenom
denna uppsats och kommit med värdefulla kommentarer. Jag vill även tacka
min handledare Lars Pelin som under arbetets förlopp har fått ta emot frågor
och funderingar. Slutligen vill jag framföra ett tack till Peter Sundgren som
tagit sig tid att diskutera förhållandet mellan intern rätt och dubbelbeskatt-
ningsavtal med mig. 
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Förkortningar
DB-avtal Dubbelbeskattningsavtal
EG Europeiska gemenskapen
IFA International Fiscal Association
IL Inkomstskattelagen (1999:1229)
KL Kommunalskattelag (1928:370)
KR Kammarrätten
Not. Notiser från Regeringsrätten
OECD Organisation for Economic Co-operation and

Development
Prop. Proposition
Ref. Referat från RÅ
RomF Romfördraget
RSV Riksskatteverket
RÅ Regeringsrättens Årsbok
SIL Lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
SN Skattenytt
SvSkT Svensk Skattetidning
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Den internationella handeln har de senaste årtiondena ökat och därmed
också förekomsten av multinationella företag som etablerar sig i flera
länder. Detta leder i sin tur till att dessa företag ägnar stor tid åt avancerad
skatteplanering i ett internationellt perspektiv. Genom att flytta obeskattade
vinster mellan länderna kan skattemässiga fördelar uppnås. Ett fall av
skatteplanering som är internationellt känt är underkapitalisering av
dotterbolag belägna i en annan stat. I korthet innebär denna skatteplane-
ringsåtgärd att man förser dotterbolaget med en hög andel lånade medel
istället för eget kapital. Detta finansieringssätt får till följd att beskattnings-
rätten till avkastningen på det investerade kapitalet överflyttas från
dotterbolagets värdland till moderbolagets hemland. 

Ett flertal länder har av denna anledning infört särskilda regler som tar sikte
på denna form av skatteplanering. Sverige är dock ett av de länder som
hitintills valt att inte införa en reglering. Problemet har dock diskuterats,
både i litteraturen och av RSV.1 

1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är dels att undersöka i vilken mån nuvarande
svenska regler samt bestämmelser i dubbelbeskattningsavtal kan användas
på fall av underkapitalisering, dels att föra en diskussion om en eventuell
framtida reglering. Avsikten är dock inte att ge förslag på hur en sådan
reglering borde se ut i detalj. 

1.3 Metod och material

Den metod jag använt mig av i denna framställning är rättsdogmatisk. Jag
har alltså studerat de rättsliga reglerna och de domar som är relevanta för
denna framställning, och försöker därefter tolka gällande rätt på området.

Materialet jag använt mig av är traditionellt juridiskt material, d.v.s. lagtext,
förarbeten, rättspraxis och doktrin. Jag har till största del använt mig av
svensk doktrin och rättspraxis, men det förekommer också att jag använt
mig av utländskt material. 

                                                
1 RSV:s rapport 1990:1, Internprissättning.  
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1.4 Avgränsning

Mycket av innehållet i denna uppsats kommer att beröra frågan huruvida det
i dagsläget finns regler i Sverige som kan användas på underkapitaliserade
bolag. När det gäller en eventuell framtida reglering kommer diskussionen
mest att behandla vad den svenska lagstiftaren bör tänka på vid en sådan
reglering. Hur en framtida reglering i detalj borde utformas kommer till stor
del att utelämnas. 

Det skall även tilläggas att frågan om behovet av en reglering inte på långa
vägar har fått det utrymme det förtjänar. Till detta finns två förklaringar. För
det första har inga färska undersökningar gjorts av denna fråga, vilket
innebär att bakgrundsfakta saknas. Den andra förklaringen är helt enkelt
utrymmesbegränsning. Jag har valt att koncentrera mig på den nuvarande
regleringen samt de problem som en framtida reglering kommer till stöta på,
och har därför blivit tvungen att utelämna vissa saker. 

Jag har inte heller tagit upp det motsatta förhållandet till underkapitaliserade
bolag, nämligen överkapitaliserade bolag. Detta finansieringssätt kan också
användas i ett skatteplaneringssyfte.

1.5 Disposition

Jag kommer att lägga upp min uppsats på följande sätt. Inledningsvis
kommer jag översiktligt att diskutera värdeöverföringar inom multinatio-
nella koncerner. Jag kommer sedan att beskriva vad underkapitalisering är,
samt hur det kan användas i ett skatteplaneringssyfte. Här kommer även att
redogöras för vilka metoder som finns, och vilka andra länder valt för att
komma till rätta med problemet. 

I avsnitt 4 undersöker jag om det i dagsläget finns regler i Sverige som kan
tillämpas på underkapitaliseringsfall. I detta avsnitt kommer även en utförlig
genomgång av förhållandet mellan vissa bestämmelser i dubbelbeskattnings-
avtal och intern rätt att ges. Slutligen kommer jag i avsnitt 5 att föra en
diskussion om en framtida reglering. 
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2 Värdeöverföringar inom
koncerner

2.1 Svenska koncerner

Den svenska koncernbeskattningen utgår från principen att alla beskattas för
sig, de är alla enskilda skattesubjekt (IL 6 kap 3 §)2. Man har dock ansett att
ett företag som drivs i koncernform, d.v.s. med flera ingående juridiska
enheter, inte skall drabbas av vare sig högre eller lägre beskattning p.g.a. den
valda organisationsformen, jämfört med om verksamheten hade bedrivits i
en enda juridisk person.3 För att upprätthålla denna neutralitetsprincip har
den svenska lagstiftaren givit bolagen vida möjligheter att förta olika sorters
transaktioner med varandra, utan att drabbas av beskattningskonsekvenser.
Dessa transaktioner kan avse överföring av beskattade samt obeskattade
medel. När det gäller överföring av beskattade medel tillåter exempelvis den
svenska skattelagstiftningen att utdelning kan ske skattefritt inom koncernen
(IL 24 kap 12-22 §§). 

Skälen till att överföra obeskattade medel mellan svenska företag är till
största del önskan att företa resultatutjämningar inom koncernen. Över-
föringen av obeskattade medel sker ofta i form av koncernbidrag, vilka är
avdragsgilla hos det utgivande företaget och skattepliktiga hos det mot-
tagande (IL 35 kap 1 §). På detta sätt kan man kvitta vinster och förluster
inom koncernen mot varandra. Vidare ger den svenska lagstiftningen
möjlighet för koncernföretag att med hjälp av underprisöverlåtelser (IL 23
kap) överföra obeskattade tillgångar sinsemellan.  

2.2 Multinationella koncerner

Motiven till att överföra obeskattade medel mellan företag i en multinatio-
nell koncern är delvis desamma som i en svensk, nämligen att i skattebe-
sparingssyfte åstadkomma resultatutjämningar inom koncernen. Men det
finns även andra skäl. Genom att överföra obeskattade medel från bolag i
stater med hög bolagsskatt till bolag i stater med låg bolagsskatt, kan
koncernen uppnå skattebesparingar. Detta faktum ger upphov till att företag
som är etablerade i flera länder ofta ägnar sig åt avancerad skatteplanering. 

Den stora skillnaden mellan svenska och multinationella koncerner är att de
senare figurerar inom ett flertal olika stater, alla med sina egna beskattnings

                                                
2 Det finns även andra alternativ. En modell är att beskatta moderbolaget för koncernens
samtliga intäkter. Man kan även fördela koncernens inkomst på de olika i koncernen
ingående separata juridiska personerna efter respektive bolags omsättning, anställda etc.
3 Wiman, Beskattning av företagsgrupper, s 21.
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anspråk. Dessa stater är väldigt noga med att värna om sina beskattnings-
anspråk och ser ogärna att obeskattade medel försvinner utanför landets
beskattningsgränser. För svensk del innebär detta att de bestämmelser i IL
som tillåter värdeöverföringar inom svenska koncerner ej är tillämpliga när
utländska bolag är inblandade. Exempelvis går det inte att med skatterättslig
verkan ge koncernbidrag till ett utländskt bolag (IL 35 kap 2 §). Det går
heller inte att göra en underprisöverlåtelse enligt IL 23 kap. 

För att komma runt dessa regler försöker företag att med andra metoder
överföra obeskattade medel. Ett exempel kan vara utgivande av marknads-
föringsbidrag. Dessa bidrag är att se som en omkostnad för företaget som
utger det, och avdrag medges enligt de vanliga kostnadsbestämmelserna. Det
som är avgörande för avdragsrätten är således huruvida bidraget kan betrak-
tas som omkostnad i det givande företagets förvärvskälla. Regeringsrätten
har dock varit relativt generös i sina bedömningar om marknadsförings-
bidrag, och tillåtit dessa även när de lämnats som bokslutsdispositioner och
varit rena förlusttäckningsbidrag.

Det kan även hända att företag försöker överföra medel genom att använda
sig av felaktig prissättning vid koncerninterna transaktioner. Ett svenskt
företag som vill föra ut de obeskattade vinsterna från Sverige kan betala
överpris på varor/tjänster de köper samtidigt som de säljer varor/tjänster till
underpris. För att komma till rätta med denna situation finns det en korrige-
ringsregel (IL 14 kap 19 §, se nedan 4.4.1) som låter skattemyndigheterna
justera en felaktig prissättning.4 

                                                
4 Frågan om korrigeringsregeln eller bestämmelserna om uttagsbeskattning skall användas
vid en underprisförsäljning till utlandet är inte helt klar. Se bl.a. Mattson, ”Inkomstskatte-
lagen. Några synpunkter på de delar som rör den internationella skatterätten”, SN 9/2000, s
467. Se även Aldén, Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten. 
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3 Underkapitalisering

3.1 Allmänt

Begreppet underkapitalisering är varken definierat i företagsekonomisk-
eller i juridisk terminologi.5 Vanligtvis förstås med underkapitalisering att
ett företag har ett otillräckligt egenkapital i förhållande till den bedrivna
verksamheten. Det är alltså frågan om ett soliditetsmått, vilket kan sägas
utgöra ett mått på hur stabilt ett företag är finansierat.6 Det är alltså
relationen mellan skulder och eget kapital som är grundläggande i detta
sammanhang. 

När ett moderbolag önskar bedriva verksamhet genom ett dotterbolag i en
annan stat uppstår frågan hur detta dotterbolag skall finansieras. Valet står
mellan att tillföra medel till dotterbolaget i form av lån eller eget kapital.
Om moderbolaget väljer att finansiera dotterbolaget med lån blir den
skattemässiga följden att dotterbolaget får avdrag för den ränta som utgår
medan moderbolaget beskattas för densamma. Om moderbolaget istället
väljer att tillskjuta eget kapital kommer vinsthemtagningen ske genom ej
avdragsgill utdelning. Dotterbolaget kommer alltså att beskattas för
uppkommen vinst men får ej avdrag för utdelningen. 

Genom att tillskjuta medel till dotterbolaget i form av lån kan en stor del av
vinsthemtagningen ske i form av avdragsgill ränta istället för ej avdragsgill
utdelning. På detta sätt kan beskattningsunderlaget förflyttas från staten där
dotterbolaget är beläget till moderbolagsstaten. Till det skall läggas att
ränteinkomster är i allmänhet lindrigare beskattade än utdelningsinkomster
till följd av bestämmelser i bl.a. skatteavtal.7 Påpekas skall också att
Sverige, till skillnad från många andra stater, inte tar ut källskatt på
räntebetalningar till utlandet.8 Detta gör att det kan antas att Sverige är mer
exponerat för underkapitalisering än annars.9 

När ett moderbolag finansierar verksamheten i ett utländskt dotterbolag med
lån istället för med kapitaltillskott, är det särskilt skattemässigt fördelaktigt
om ränteavdragen görs i ett högskatteland samtidigt som långivaren

                                                
5 RSV:s Rapport 1990:1, Internprissättning, s 289.
6 A a, s 290.
7 Gäverth, Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor, s 6.
8 Det har diskuterats i litteraturen om inte Sverige också borde införa källskatt på
räntebetalningar. Detta skulle kunna vara en metod för att komma till rätta med
underkapitalisering av svenska bolag. Jag kommer i denna framställning inte att behandla
frågan vidare. Det kan dock sägas att en sådan reglering inte är utan problem. Exempelvis
anser Matsson (Svensk internationell beskattningsrätt, s 87-88) att införandet av källskatt
skulle medföra krav från långivaren att höja räntesatserna för att kompensera källskatten.
Kostnaden för källskatten skulle därmed övervältras på de svenska låntagarna. 
9 RSV:s Rapport, s 291.
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beskattas för ränteintäkten i ett lågskatteland.10 Man kan på detta sätt få
dotterbolagets resultat beskattat i moderbolagsstaten, och därigenom uppnå
skattemässiga fördelar. Upplåningen behöver inte heller alltid ske från
moderbolaget, utan kan istället ske från något holdingbolag som är beläget i
ett skatteparadis.  

Genom att endast debitera ränta då resultatet för dotterbolaget är positivt,
blir det lättare att disponera över dotterbolagets resultat. På detta sätt kan
man i viss mån uppnå resultatutjämning inom koncernen, och på så vis
minska den totala skatten. Detta förfarande är dock problemfyllt eftersom
det troligtvis finns regler i moderbolagslandet som korrigerar moderbolagets
resultat om det ej debiterar ränta. 

Slutligen skall sägas att det inte bara är av skattemässiga skäl som ett
moderbolag väljer att lånefinansiera sina dotterbolag. Exempelvis kan
önskan att begränsa risktagandet vara ett skäl, som är nog så betydelsefullt.11

3.2 Metoder för att förhindra
underkapitalisering

3.2.1 Allmänt

För att komma till rätta med problemet med underkapitalisering behövs
regler som förhindrar att moderbolagen lånefinansierar sina dotterbolag i
syfte att uppnå skattefördelar. Till skillnad mot de flesta industrinationer
saknar Sverige särskilda regler som tar sikte på underkapitalisering. I vilken
mån det är möjligt att tillämpa andra regler på underkapitaliseringsfall
kommer att beröras nedan i kapitel 4.  

Ett flertal länder har alltså infört specifika regler som skall motverka en hög
lånefinansieringsgrad.12 Anledningen är att inte beskattningsunderlaget helt
eller delvis ska flyttas utanför staternas beskattningsgränser. Reglerna
innehåller ofta ett soliditetesmått för bedömningen av om ett företag
skatterättsligt är underkapitaliserat eller ej.13 Dessa s.k. debt to equity ratio
regler innehåller ett bråktal, exempelvis 1/3, som anger hur hög lånedel som
accepteras i förhållande till det egna kapitalet. Överstiges denna gräns anses
bolaget underkapitaliserat med följden att avdrag för räntan ej medges,

                                                
10 Pelin, Internationell skatterätt ur ett svenskt perspektiv 2000, s 91.
11 Gäverth, Stödbrev, borgensliknande handlingar utställda företrädesvis för svagt
kapitaliserade bolag, s 72.
12 Exempel på sådana länder är Kanada, Australien, USA, Japan, Frankrike, Spanien,
Tyskland, Sydafrika, Sydkorea, Portugal, Tjeckien, Ungern, Nya Zeeland, Fiji samt
Danmark.
13 Pelin, s 94.
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alternativt att räntan omklassificeras till icke avdragsgill utdelning. I regel är
det endast räntan – men inte kapitalbeloppet – som omklassificeras.14 

De länder som saknar dessa underkapitaliseringsregler kan i vissa fall
komma till rätta med problemet på andra sätt. Exempelvis kan interna
skatteflyktsklausuler, som möjliggör åtgärder mot missbruk av gällande
skatteregler, användas för att förhindra skatteundandragande med hjälp av
underkapitaliserade bolag (se 4.3 för svensk del). I andra stater kan
problemet angripas med stöd av respektive lands korrigeringsregler15 (se 4.4
för svensk del) eller i vissa fall med stöd av ett genomsynsresonemang (se
4.2 för svensk del). Gemensamt för dessa angreppssätt är att de inte är
effektiva eftersom en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Vidare
leder de ofta leder till bevissvårigheter. 

3.2.2 OECD: s rapporter

Problemet med underkapitaliserade bolag är internationellt känt och många
länder har som sagt regler som hanterar dessa situationer. Även OECD har
beaktat problemet, dels i rapporten Transfer Pricing and Multinational
Enterprises (1979), dels i rapporten Thin Capitalisation (1987).16 I 1979 års
rapport kan man finna att OECD anser att en strikt regel för förhållandet
mellan skulder och eget kapital är olämplig, d.v.s. debt to equity-regler.17

Bedömningen skall istället göras i det enskilda fallet. 1979 års rapport
betonar vikten av att fastställa huruvida en kapitalöverföring, benämnt som
lån, är ett lån eller ett tillskott.18 Med andra ord en form av genomsyn (se
4.2). Om genomsynen visar att ”lånet” i själva verket är ett ”tillskott” är
naturligtvis erlagd ränta ej avdragsgill.19 Rapporten anger vidare ett antal
faktorer som är betydelsefulla vid denna bedömning, nämligen:20

� Föreligger ovillkorligt åtagande om återbetalning av ett bestämt
belopp på en viss förfallodag?

� Är lånet underkastat andra fordringsägares rätt?
� Vilket förhållande föreligger mellan skulder och eget kapital?
� Har de påstådda lånen fördelats mellan bolagets aktieägare i

förhållande till deras aktieinnehav?
� Kan skulderna konverteras till aktier eller andelar?
� Vilken rätt har långivarna i händelse av utebliven räntebetalning?
� Framgår det om parternas avsikt varit att skapa ett

gäldenärs/borgenärsförhållande eller inte?
                                                
14 Gäverth, Stödbrev…, s 101.
15 Bl.a. har den norska korrigeringsregeln ansetts tillämplig på underkapitaliseringsfall. 
16 Thin Capitalisation – Taxation of Entertainers, Artists and Sportsmen, Issues in
International Taxation, No 2, 1987.
17 OECD 1979, punkt 191.
18 Gäverth, Stödbrev…, s 74.
19 OECD 1979, punkt 183.
20 OECD 1979, punkt 186. Se RSV:s rapport 1990:1, s 295-296, för den svenska
översättningen.
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I 1987 års rapport från OECD kan man finna olika angreppspunkter mot
underkapitalisering. Det påpekas exempelvis att art 9.1 (korrigeringsregeln)
i OECD:s modellavtal för dubbelbeskattning är relevant vid underkapital-
isering (se nedan 4.5), samt att det inte finns några hinder mot att staterna
har interna korrigeringsregler som kan användas för att omklassificera ränta
till utdelning. Man skall, vid tillämpning av modellavtalets korrigerings-
regel, fråga sig om en fristående finansiär skulle ha varit villig att ge ett så
stort lån som det ifrågasatta med hänsyn till att lånetagande bolag varit
underkapitaliserat. Kanske skulle denna fristående finansiär förutom ränta
även kräva del av vinsten.21 Rapporten påtalar vidare att en genomsyn av
låneavtalet kan göras med beaktande av de omständigheter som uttalades i
1979 års rapport.22 

Betydelsen av dessa rapporter för svensk del kommer att beröras genom-
gående i denna framställning. 

                                                
21 OECD 1987, punkt 76.
22 OECD 1987, punkt 75.
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4 Svenska metoder mot
underkapitalisering

4.1 Inledning

Som nämnts ovan saknar Sverige underkapitaliseringsregler. Med detta
menar jag regler som uttryckligen riktar sig mot underkapitalisering av
bolag, d.v.s. debt to equity-regler. Därmed är dock inte sagt att det i Sverige
saknas metoder för att komma till rätta med problemet. Jag kommer i det
följande att gå igenom möjliga angreppssätt som i dagsläget finns mot
underkapitalisering. 

Inledningsvis kommer jag att undersöka huruvida man med stöd av prin-
cipen om genomsyn, eller lagen mot skatteflykt, kan förhindra skatteplaner-
ing med underkapitaliserade bolag. Leif Gäverth har skrivit en doktorsav-
handling23 där han bl.a. undersöker dessa tillvägagångssätt. Mycket av
innehållet kommer därför från denna avhandling. 

Vidare kommer jag att pröva om det med stöd av korrigeringsregeln, både
den interna och den i våra skatteavtal, är möjligt att omklassificera
ränteavdragen till icke avdragsgill utdelning. Eftersom en av huvudfrågorna
i detta avsnitt är förhållandet mellan intern rätt och dubbelbeskattningsavtal,
kommer denna fråga ges stort utrymme. 

4.2 Principen om genomsyn

4.2.1 Allmänt

Skattelagstiftningen bygger i hög grad på civilrättsliga begrepp såsom köp,
gåva, lån o.s.v. Dessa begrepp skall i normalfallet läggas till grund för den
skattemässiga bedömningen. Ibland har dock den skattskyldige gett
transaktionen en viss beteckning eller juridisk form för att därigenom undgå
skatt, eller i vart fall minska skattebelastningen. Det kan i dessa fall vara
aktuellt att avgöra om en transaktion skall bedömas efter sin civilrättsliga
form eller efter sin verkliga innebörd.24 

                                                
23 Gäverth´s avhandling är en s.k. sammanläggningsavhandling. De olika delarna i denna
avhandling kommer att refereras till var för sig. 
24 Möller, ”Regeringsrätten och den ’verkliga innebörden’ ”, SvSkT 2/95, s 137. 
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Gäverth har i sin avhandling tagit upp frågan om när man kan använda sig
av genomsyn på underkapitaliseringsfall. Han använder sig av ett begrepp
som han kallar skatterättslig genomsyn, och som han skiljer från den
civilrättsliga genomsynen. 

Vid en skatterättslig genomsyn går analysen ut på att undersöka om den
ekonomiska innebörden av transaktionerna verkligen överensstämmer med
vad som anges i avtalen.25 Man ser alltså igenom en giltig civilrättslig
handling för att utröna den ekonomiska innebörden av denna. 

En civilrättslig genomsyn går istället ut på att undersöka om den verkliga
juridiska innebörden stämmer med vad som anges i de giltiga avtalen.
Enligt Gäverth skall den skatterättsliga genomsynen företas först efter att
man gjort en civilrättslig genomsyn.

Regeringsrätten har under de senaste två årtiondena haft att ta ställning till
genomsynsfrågor i ett antal fall, där Gäverth anser att en skatterättslig
genomsyn ibland företagits. Det är dock enligt Gäverth svårt att av dessa
rättsfall dra några bestämda och tillräckligt generella slutsatser, vad gäller
frågan om när man kan tillämpa skatterättslig genomsyn. Gäverth
konstaterar i alla fall att det faktum att syftet med transaktionen uteslutande
är skatteplanering inte räcker för att domstolen skall företa genomsyn. Det
krävs därutöver något mer för att man skall kunna bortse från den
civilrättsliga innebörden av rättshandlingarna.26 

Richard Arvidsson har framfört kritik mot Gäverth och dennes genomsyns-
resonemang.27 Han menar att det inte finns något som kallas skatterättslig
genomsyn. Enlig Arvidsson är det endast missvisande att kalla det
genomsyn eftersom det inte rör sig om genomsyn i civilrättslig bemärkelse.
Istället anser han att man skall kalla den tolkningsmetod Gäverth använder
sig av för ”ekonomisk avstämning”.28 Vidare anser Arvidsson att i de
rättsfall Gäverth gått igenom har domstolen inte använt sig av ”ekonomisk
avstämning”, utan har istället företagit en civilrättslig genomsyn. Arvidsson
anser att i denna civilrättsliga genomsyn kan man även beakta ekonomiska
aspekter, vilket Regeringsrätten i vissa fall har gjort.29 

                                                
25 Gäverth, ”Regeringsrätten och genomsyn”, SvSkT 8/96, s 738.
26 A a, s 763.
27 Arvidsson, “Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor. Några synpunkter med anledning
av en doktorsavhandling.”, SvSkT 4/99, s 211-215. 
28 Se dock Möller, SvSkT 2/95, s 145. Liksom Gäverth anser Möller att det finns två olika
former av genomsyn, en civilrättslig och en skatträttslig. Möller anser att Regeringsrätten i
de flesta fall företagit en skatterättslig genomsyn.
29 Arvidsson, SvSkT 4/99, s 212.
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4.2.2 Principens tillämplighet på underkapitaliseringsfall

Om den verkliga innebörden av en serie transaktioner inte motsvarar den
uppgivna civilrättsliga formen av de i upplägget ingående avtalen, har
domstolen alltså i vissa fall företagit genomsyn. Om det varit frågan om en
civilrättslig eller skatterättslig genomsyn låter jag vara osagt. Frågan är nu
hur denna princip skulle kunna tillämpas på underkapitaliseringsfall? 

Gäverth anser att för att kunna tillämpa skatterättslig genomsyn i en
underkapitaliseringssituation måste det visas att den reella ekonomiska
innebörden av låneavtalet är ett kapitaltillskott.30 Det kan enligt Gäverth
finnas skäl att vid en sådan genomsynssituation beakta vad OECD uttalade i
sina rapporter från 1979 och 1987.31 Dessa punkter har tagits upp ovan
(3.2.2) och kommer därför inte att återges här.

Eftersom Regeringsrätten har varit restriktiv i sin tillämpning av genomsyns-
doktrinen anser Gäverth att det endast i undantagsfall är möjligt att
omklassificera ett formellt riktigt lån (eller varukredit) till att vara ett
kapitaltillskott.32 Han räknar dock upp ett par omständigheter som skulle
motivera en genomsyn i de fall lånet är ett ”rent” lån och inte en varukredit: 

� Ränta utgår inte annat än när dotterbolaget har möjlighet att betala.
� Räntesatsen är anpassad till det lånetagande bolagets resultat. 
� Lånet saknar amorterings- och förfallovillkor. 
� Lånet är efterställt andra borgenärers fodringar. 
� Lånetagande bolaget är i kraftigt behov av nytt eget kapital och kan

på sikt inte klara sin verksamhet genom ordinär upplåning.

Gäverth anser alltså att om dessa förutsättningar föreligger, skulle man vid
en prövning av den verkliga ekonomiska innebörden kunna finna att det är
fråga om ett kapitaltillskott och inte ett lån. Enligt Gäverth företar man alltså
en skatterättslig genomsyn.33 

Sammanfattningsvis kan sägas att även om det i vissa fall går att komma åt
underkapitalisering med genomsynsdoktrin, vare sig den är civilrättslig eller
skatterättslig, är det ingen effektiv metod. Eftersom Regeringsrätten har
varit så pass restriktiv i sina bedömningar blir det svårt för skattemyndig-
heterna att vinna gehör med ett genomsynsresonemang. Det är troligtvis
endast i undantagssituationer det är möjligt att vinna framgång.34 

                                                
30 Gäverth, Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor, s 30.
31 A a, s 29.
32 A a, s 31. 
33 Frågan är om inte ett låneförhållande som uppvisar punkterna ovan lika väl skulle kunna
angripas med ett ”civilrättsligt” genomsynsresonemang. Jag anser, liksom Arvidsson, att
man vid en civilrättslig genomsyn även beaktar den ekonomiska innebörden. 
34 Det kan tilläggas att Regeringsrätten i RÅ 1979 Aa 228 ansåg att ett handelsbolag var
underkapitaliserat. Detta medförde att ränteinkomsterna från ett lån som en av
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4.3 Lagen mot skatteflykt

Om man vid prövningen av en rättshandlings verkliga innebörd kommer
fram till att det är ett kapitaltillskott och inte ett lån, kan nästa steg vara att
se om lagen (1997:777) om skatteflykt är tillämplig. Gäverth tar i sin
avhandling upp denna fråga där han noggrant undersöker lagens
tillämplighet. Den första fråga han berör är om det finns hinder, med hänsyn
till den ”gyllene regeln” (se nedan 4.5.3), att tillämpa lagen mot skatteflykt
när den inte har någon motsvarighet i ett dubbelbeskattningsavtal. Utan att
vidare gå in på denna komplicerade fråga kan endast konstateras att
majoriteten anser att inga hinder föreligger.35 Det är utifrån denna
utgångspunkt jag kommer att redogöra för lagens tillämplighet på
underkapitaliseringsfall. 

För att lagen mot skatteflykt skall vara tillämplig måste tre rekvisit vara
uppfyllda. För det första skall förfarandet ha medfört en ”väsentlig”
skatteförmån för den skattskyldige. Vidare skall skatteförmånen ha utgjort
det ”övervägande” skälet till förfarandet. Slutligen måste även det tredje
rekvisitet vara uppfyllt, nämligen att förfarandet skall ”strida mot
lagstiftningens syfte som det framgår av bestämmelsernas allmänna
utformning och av de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har
kringgåtts genom förfarandet”. 

Inledningsvis kan konstateras att det första rekvisitet torde i de flesta fall
vara uppfyllt i en underkapitaliseringssituation. Skatteförmånen består då av
att bolaget erhållit avdrag för räntekostnader istället för att lämna
motsvarande belopp som icke avdragsgill utdelning.36 När det gäller det
andra rekvisitet kan problem uppstå. Rekvisitet innehåller ett subjektivt
moment, eftersom det är den skattskyldiges syfte som analyseras. Som
tidigare påpekats behöver skatteförmånen inte vara det enda skälet till att
man väljer att underkapitalisera ett bolag. Detta innebär att en objektiv
bedömning måste göras i varje enskilt fall för att utröna den skattskyldiges
syfte med transaktionen. 

Troligtvis kommer det dock att vara det tredje rekvisitet som medför mest
tillämplighetssvårigheter vad gäller de juridiska bedömningarna. Vad
lagstiftningens syfte är med en viss bestämmelse kan vara svår att avgöra.
När det gäller lagstiftningens syfte bakom de allmänna bestämmelserna om
att avdrag medges för erlagd räntekostnad, torde detta vara att sådana
kostnader för juridiska personer i allmänhet är avdragsgilla i inkomstslaget
näringsverksamhet.37 Man måste alltså visa att förfarandet med under

                                                                                                                           
bolagsmännen givit bolaget hänfördes till samma inkomstslag som bolaget beskattades i
(rörelse). Troligtvis var det ett genomsynsresonemang som ledde till detta resultat.
35 Gäverth, ”Skatteflykt och kapitaliseringsfrågor”, SN 1998, s 236-241.
36 A a, s 242.
37 Gäverth, SN 1998, s 260.
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kapitalisering och lämnade lån till dotterbolag, med därtill följande ränte-
betalning till moderbolaget, strider mot syftet bakom bestämmelserna med
ränteavdrag. Enligt Gäverth är detta troligtvis en svårframkomlig väg.38 
 
Vidare kan sägas att det faktum att utdelning ej är avdragsgill syftar till att
upprätthålla det första ledet i dubbelbeskattningen av aktiebolagets vinster.
Om en åtgärd vidtas i syfte att kringgå dubbelbeskattningens första led, t.ex.
genom att rubricera en transaktion som ränta istället för utdelning, torde
detta anses strida mot lagstiftningens syfte och därmed kunna angripas med
stöd av skatteflyktslagen.39 Gäverth anser dock även här att det är tveksamt
om man kan vinna framgång. 

Ett mer närliggande alternativ är enligt Gäverth om man ifrågasätter rätten
till ränteavdrag på det sättet att man försöker visa att förfarandet har till syfte
att kringgå bestämmelserna i SIL 2 § 9 mom (numera IL 24 kap 5-10 §§) om
avdragsrätt för ränta på vinstandelslån. I denna bestämmelse finns regler
som stadgar ett avdragsförbud för sådan ränta som gjorts beroende av det
lånetagande företagets resultat. Sådan ”rörlig ränta” förekommer inte sällan i
underkapitaliseringsfall. Gäverth anser att om man finner att lånet till
företaget belöper med en ränta vars betalning och storlek är beroende av
företagets resultat, kan det finnas skäl att ifrågasätta om det inte är fråga om
kringgående av bestämmelserna om avdragsförbud för sådan ränta som
avses i SIL 2§ 9 mom. Lagen mot skatteflykt torde i sådana fall kunna
aktualiseras med följden att ränteavdrag eventuellt kan vägras.40 

Arvidsson kommenterar i sin artikel Gäverth´s slutsatser avseende skatte-
flyktslagen.41 Han håller med Gäverth om att det troligtvis inte går att vinna
framgång med stöd av de två första angreppspunkterna. När det gäller
diskussionen avseende vinstandelslån framhåller Arvidsson att42: 

”Om det nu skulle vara möjligt att konstruera ett eller flera avtal som civil-
rättsligt inte innebär ett vinstandelslån med som däremot med stöd av lagen
mot skatteflykt kan betraktas som ett kringgående av bestämmelserna i 2 § 9
mom SIL, så torde väl kringgåendet därvid knappast vara avhängigt av att
dotterföretaget är underkapitaliserat?”. 

Arvidsson menar alltså att om det kan uppfattas vara ett kringgående av
nämnda bestämmelser är detta inte relaterat till dotterbolagets kapitaliser-
ingsgrad utan istället till lånets avtalskonstruktion. Jag delar denna kritik. 

Sammanfattningsvis anser jag att det nog är mycket svårt att komma till rätta
med underkapitaliseringsfall med stöd av skatteflyktslagen. Det är egentli

                                                
38 Gäverth, Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor, s 40.
39 Gäverth, SN 1998, s 261.
40 Gäverth, Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor, s 40.
41 Arvidsson, SvSkT 4/1999, s 218.
42 A a.
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gen endast det första rekvisitet i denna lag som helt säkert kan sägas vara
uppfyllt i en underkapitaliseringssituation. 

4.4 Den svenska korrigeringsregeln

4.4.1 Syfte och uppbyggnad

Den s.k. korrigeringsregeln som finns i IL 14 kap 19 § (tidigare KL 43 § 1
mom) (se Bilaga A) riktar sig mot fall av oriktig prissättning mellan
närstående företag belägna i olika länder. Regeln är till för att förhindra att
obeskattade vinstmedel överförs från ett svenskt företag till ett utländskt
subjekt som inte är skattskyldigt för den överförda inkomsten här i riket.43

Syftet är alltså att säkerställa det svenska beskattningsanspråket. 

Bestämmelsen tillämpas så att den skattskyldiges inkomst beräknas till det
belopp som det skulle ha uppgått till om den felaktiga prissättningen inte ägt
rum. För att korrigeringsregeln skall användas måste skattemyndigheterna
visa att den prissättning som två närstående företag använder sig av avviker
från marknadsmässiga villkor. I detta hänseende utgår man ifrån den interna-
tionellt sett vedertagna armlängdsprincipen (the arm´s length principle).44

Detta innebär att den prissättning som förekommer mellan två företag som
är på armlängds avstånd från varandra, d.v.s. företag som inte är i ekono-
misk intressegemenskap, är korrekt (marknadsmässig). En tillämpning av
korrigeringsregeln innebär att man gör en jämförelse med prissättningen
mellan två av varandra oberoende företag, och justerar sedan den
skattskyldiges inkomst till denna nivå. 

För att korrigeringsregeln skall vara tillämplig måste vissa rekvisit vara
uppfyllda. För det första måste ett avtal föreligga mellan å ena sidan en i
Sverige skattskyldig näringsidkare, och å andra sidan ett subjekt som tillförs
inkomsten på grund av detta avtal, och som inte är skattskyldig för denna
inkomst här i riket. 

Vidare kräver tillämpningen av korrigeringsregeln att det på sannolika skäl
kan antagas att det föreligger ekonomisk intressegemenskap mellan avtals-
parterna. Definitionen på ekonomisk intressegemenskap finns i IL 14 kap
20 §.45 

En tredje förutsättning som måste vara uppfylld är att avtalsvillkoren avviker
från de villkor som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende företag
(armlängdsvillkor), samt att det föreligger kausalitet mellan den ekonomiska
intressegemenskapen och prisavvikelsen. 

                                                
43 Aldén, Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten, s 110.
44 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s 16. 
45 Tidigare angavs vad som var ekonomisk intressegemenskap i anvisningarna till dåvarande
KL 43 § 1 mom. 
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Slutligen förutsätter korrigeringsregeln att det svenska företagets inkomster
har minskat till följd av de avvikande avtalsvillkoren. Företagets inkomst
kan minska antingen genom att företaget betalar överpris på varor/tjänster
man köper, eller att förtaget säljer varor/tjänster till underpris. 

4.4.2 Korrigeringsregelns tillämplighet på
underkapitaliseringsfall

Korrigeringsregeln utgör alltså grunden för att skattemässigt korrigera
felaktig prissättning på varor och tjänster mellan närstående näringsidkare.
Det finns inget tvivel om att denna regel kan användas när ett svenskt bolag
erhållit ränta understigande marknadsvärdet på lån lämnat till utländskt
närstående bolag, eller när ett svenskt bolag erlagt för hög ränta på lån taget
hos i Sverige icke skattskyldigt närstående bolag.46 Frågan som ställs här är
istället om korrigeringsregeln kan användas för att angripa själva lånet i sig?
Med andra ord, kan man med korrigeringsregels hjälp omklassificera ett lån
till ett underkapitaliserat bolag till aktieägartillskott, med följd att det
svenska bolagets räntebetalningar på lånet istället ses som ej avdragsgill
utdelning? 

Korrigeringsregeln innebär att man skall jämföra med vad två, av varandra
oberoende näringsidkare, skulle ha avtalat. Enligt Gäverth borde en
tillämpning av korrigeringsregeln på ett underkapitaliseringsfall få till följd
att följande frågor ställs:47

Skulle ett från moder- och dotterbolagen helt fristående finansieringsinstitut 

a) lämnat likvärdigt lån på liknande villkor, 
b) lämnat lån men på andra för det lånetagande företaget sämre villkor,

eller
c) inte lämnat något lån överhuvudtaget?

Om situation a eller b är för handen blir naturligtvis korrigeringsregeln inte
tillämplig. I det första fallet har nämligen ingen prisavvikelse förekommit,
och i det andra fallet leder prisavvikelsen till ett bättre, och inte ett sämre
resultat för det svenska företaget. Om istället c är det påstående som är
riktigt ställer sig ett antal följdfrågor. Vad skulle den oberoende finansiären
istället ha gjort om denne ändock bidragit med kapital i någon form? Valet
står mellan någon form av (aktieägar) tillskott eller vinstandelslån.
Möjligheten finns också att en jämförelse är omöjlig att göra i detta fall. Det
kanske är så att endast ett företag i intressegemenskap hade bidragit med
någon form av kapital överhuvudtaget. 

                                                
46 Se bl.a. RÅ 1970 Fi 923, RÅ 1979 1:40, RÅ 1980 1:59 och RÅ 1984 1:16.
47 Gäverth, Stödbrev…, s 106.
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4.4.3 RÅ 1990 ref 34

Regeringsrätten har i RÅ 1990 ref 34 bedömt frågan om underkapitalisering
kan angripas med stöd av den svenska korrigeringsregeln. Omständigheterna
var följande. Svenska Mobil Oil AB hade haft en långfristig varuskuld till
ett amerikanskt bolag som var systerbolag till det svenska bolagets
amerikanska moderbolag, Mobil Oil Co. Det svenska företaget redovisade
skulden som en långfristig skuld i sina räkenskaper. Hälften av denna skuld
(16 miljoner USD) kom senare (31/1 1975) att omvandlas till ett lån med
moderbolaget som borgenär. Lånet hade en löptid på tolv månader med
möjlighet till förlängning om parterna så överenskom. Det fanns inga
amorteringsvillkor och lånet löpte med en ränta som var 1% över en viss
angiven ränta. 

Eftersom bolagets aktiekapital endast var 13 Mkr och med en årsomsättning
på 420 Mkr (1975) var det inga tvivel om att bolaget var kraftigt
underkapitaliserat. Redan den 6 februari 1975 avstod det amerikanska
moderbolaget från ränta till vidare. Istället debiterades denna under den
period då det svenska bolagets lönsamhet var relativt god (1/10 1975 – 30/9
1982). Taxeringsintendenten ansåg att KL 43 § 1 mom (nuvarande 14 kap
19 § IL) var tillämplig innebärande att räntebetalningen skatterättsligt skulle
behandlas som icke avdragsgill utdelning. TI anförde bl.a. att bolaget var
underkapitaliserat och att de villkor som gällde för det lån som bolaget
erhållit från moderbolaget inte skulle ha kunnat erhållas från någon
utomstående. 

Mellankommunala skatterätten prövade om förutsättningarna för att tillämpa
43§ 1 mom KL var uppfyllda. De konstaterade att lånet från det amerikanska
bolaget hade sitt ursprung i en varuskuld. De ansåg dock att det inte är
osannolikt att en oberoende leverantör skulle ge en kund utsträckta krediter,
förlänga betalningsfrister mm, om kunden skulle råka i tillfälliga betalnings-
svårigheter. Vidare ansåg skatterätten att bevisbördan avseende vilka villkor
som skulle gällt mellan oberoende näringsidkare låg på taxeringsinten-
denten, och denne hade inte gjort någon utredning eller jämförelse för att
påvisa dessa villkor. 

Skatterätten gick sedan vidare och undersökte om lånet i själva verket var ett
lån, eller om det istället var ett kapitaltillskott. Skatterätten gjorde alltså här
en genomsyn av avtalet, och i denna genomsyn beaktade man de faktorer
som OECD föreslagit i sin rapport ”Transfer Pricing and Multinational
Enterprises” (se ovan 3.2.2). Slutsatsen blev dock att det var frågan om ett
verkligt lån. Detta berodde troligtvis i hög grad på att lånet hade sitt
ursprung i en varuskuld.

Kammarrätten började med att pröva om lånet hade en annan rättslig
innebörd (kapitaltillskott) än som följde av dess lydelse, men kom till
samma slutsats som Skatterätten. De gick sedan vidare och prövade om 43§
1 mom KL kunde tillämpas. 
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Kammarrätten började med att konstatera att allmänna ombudet gjort
sannolikt att bolaget inte kunnat erhålla ett likvärdigt lån på liknande villkor.
Detta innebar att åtminstone ett av kriterierna var uppfyllt. 

Däremot ansåg Kammarrätten inte att kriteriet ”inkomstminskning” var
uppfyllt. Om bolaget hade slutit ett kreditavtal med en kreditgivare på
armlängds avstånd, hade detta lett till att bolaget drabbats av högre
kreditkostnader än vad som nu är fallet (se b-fallet ovan). De icke
armlängdsmässiga villkoren har därför, enligt Kammarrättens mening, lett
till en inkomstökning. Allmänna ombudet hävdade i Kammarrätten att om
avvikelsen inte hade ägt rum, skulle det ifrågavarande kapitalet ha tillförts
bolaget som ett aktieägartillskott istället för som lån. Kammarrätten ansåg
dock att korrigeringsregeln inte gick att tillämpa på det sättet allmänna
ombudet föreslog. 

Regeringsrätten började med att konstatera att det rörde sig om ett faktiskt
lån och inte något annat (kapitaltillskott). På frågan om korrigeringsregeln
kunde vara tillämplig ansåg Regeringsrätten att bedömningen är beroende av
vilka villkor som normalt skulle ha avtalats med ett av det svenska företaget
oberoende utländskt företag. På denna punkt konstaterar Regeringsrätten att:

”Finansiering mellan näringsidkare som är oberoende av varandra sker inte
genom riskkapital utan genom lån på marknadsmässiga villkor. En jämför-
else med vad som skulle ha gällt om bolagets verksamhet i stället finan-
sierats av ett utomstående företag kan därför inte leda till att man med stöd
av korrigeringsregeln skatterättsligt behandlar det avtalade lånet som någon
form av aktieägartillskott. Därvid saknar den omständigheten att bolagets
egna kapital var ovanligt litet i förhållande till dess skulder självständig
betydelse (min kursivering).”

När det gäller Regeringsrättens bedömning av korrigeringsregelns tillämp-
lighet kan följande sägas. Prövningen av vilka villkor som skulle ha avtalats
med en oberoende avtalspart gjordes utan hänsyn till att bolaget var under-
kapitaliserat. Utifrån den synvinkeln är det inte konstigt att man ansåg att
det inte förelåg någon avvikelse från armlängdssituationen. Om bolaget är
normalt kapitaliserat skulle en oberoende finansiär troligtvis erbjuda ett lån.
Det fördes dock aldrig någon diskussion om huruvida ett fristående företag
skulle lämnat ett lån överhuvudtaget i denna specifika situation (se C ovan).
En av de frågor som RSV ville ha svar på var om en fristående finansiär i en
liknande situation endast skulle gått in som delägare, och inte som finansiär.
Antagligen ansåg Regeringsrätten att korrigeringsregeln inte tillåter en sådan
jämförelse (se även Kammarrätten).   

Följden av att denna typ av jämförelse inte tilläts blir, enligt min mening, att
resultatet av jämförelsen blir felaktig. För att fastställa ett armlängdspris
borde det vara väsentligt att se på den specifika situationen företaget
befinner sig i. Regeringsrätten borde i alla fall kunnat konstatera att Mobil
Oil inte skulle ha fått ett lån av en oberoende långivare. Om sedan
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korrigeringsregeln inte tillåter att man ställer följdfrågan, d.v.s. vad en
fristående finansiär istället hade gjort, är en annan sak. Det är dock enligt
min mening fel att som Regeringsrätten endast konstatera att finansiering
mellan oberoende näringsidkare sker genom lån. 

Arvidsson har i sin bok utförligt kommenterat fallet.48 Han menar att
korrigeringsregeln inte syftar till att undersöka om en transaktion som sådan
är affärsmässigt motiverad eller ej, utan endast att undersöka om de till
transaktionen hörande avtalsvillkoren är marknadsmässiga. Arvidsson
nämner tre orsaker till att korrigeringsregeln inte är tillämplig, nämligen:

� Regelns tekniska konstruktion talar mot detta.
� Korrigeringsregeln syftar inte till att frånkänna transaktioner rättslig

verkan utan i stället att korrigera deras prissättning. 
� Tillämpningsområdet underkapitalisering saknar stöd i förarbetena. 

Med den första punkten avser Arvidsson att rekvisitet inkomsteffekt och
prisavvikelse inte är uppfyllda. Detta stämmer dock endast om man
jämförelsen görs med andra lån och inte med ett kapitaltillskott. Om
jämförelsen istället hade gjorts med ett kapitaltillskott torde rekvisitet
inkomsteffekt vara uppfyllt eftersom avdrag då inte hade medgivits. 

Det Arvidsson framhåller i den andra punkten vinner stöd av Regerings-
rätten. Regeringsrättens motivering är dock knapphändig och en aning
dunkel vilket gör att prejudikatfrågan kan diskuteras.49 

Den tredje punkten, vilken framhåller att det saknas stöd i förarbetena, är
odiskutabel. Personligen tror jag att det var denna punkt som var mest
avgörande.  

Avslutningsvis kan sägas att denna dom får anses ha avgjort frågan om
våran interna korrigeringsregel kan användas på underkapitaliseringsfall.
Intressant att påpeka är att alla instanser har även prövat om det verkligen
rörde sig om ett lån och inte något annat. Troligtvis försökte sig domstolarna
på någon form av genomsyn (se ovan 4.2). Något som verkar ha varit en
avgörande faktor i denna är att lånet från början var en varuskuld som hade
konverterats till ett långfristigt lån. Intressant är också att Mellankommunala
skatterätten prövade frågan utifrån punkterna i OECD: s rapport från 1979,
vilket måste anses ge en bekräftelse på den betydelse rapporten spelar. 

                                                
48 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s 348-352.
49 Se även Gäverth, Stödbrev…, s 111-112. 
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4.5 Artikel 9.1 i OECD:s modellavtal

4.5.1 Allmänt

Sverige följer i mycket stor utsträckning OECD:s modellavtal (Model Tax
Convention on Income and on Capital), vid utformningen av våra dubbel-
beskattningsavtal.50 Modellavtalet består dels av en avtalstext (avtalet), och
dels av en kommentartext till varje i avtalet ingående artikel (kommentar-
erna). Eftersom de svenska DB-avtalen till så stor del bygger på modell-
avtalet kommer fortsättningsvis endast detta avtal att beröras. 

I artikel 9.1 i modellavtalet finns en korrigeringsregel liknande den svenska.
Denna regel får till följd att skattemyndigheterna i en avtalsslutande stat äger
rätt att justera räkenskaperna hos företag i denna stat, om dessa till följd av
särskilda förbindelser mellan företag med intressegemenskap inte avspeglar
en korrekt inkomstredovisning. Förutsättningen är att företagen avvikit från
”armlängdspriset”.51 På detta sätt förhindras att en stat förlorar skatteunder-
lag på grund av felaktig prissättning. Korrigeringsregeln i 1992 års modell-
avtal lyder:

I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller
övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta
företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av
såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande
staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtals
eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan två av
varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha
tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta
företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed. 

I artikel 9.2 finns bestämmelser om s.k. corresponding adjustments. Dessa
syftar till att lindra ekonomisk dubbelbeskattning. I artikeln anges att om en
stat genomför vinstkorrigering i enlighet med art 9.1 skall den andra staten
genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för
inkomsten i denna stat. Vid en första anblick verkar det som den andra
staten har en ovillkorad skyldighet att genomföra dessa kompenserande
justeringar. I kommentaren till art 9 (punkt 6) utvecklas dock denna fråga
ytterligare. Det sägs där att skyldigheten att genomföra kompenserande
justering föreligger endast om den andra staten anser att vinstkorrigeringen
som den första staten gjort är riktig, både principiellt sätt och
beloppsmässigt.  

                                                
50 Dahlberg, Svensk skatteavtalspolitik och utländska basbolag,  s 89.
51 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s 60.
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4.5.2 Artikelns tillämplighet på underkapitaliseringsfall

4.5.2.1 Allmänt

De båda korrigeringsreglerna utvisar många likheter med varandra, men det
finns vissa avvikelser som skall kommenteras. Exempelvis kan konstateras
att rekvisitet ”avtalsförhållande” i IL 14 kap 19§, fått en något annorlunda
utformning i art 9.1. Där talas det istället om att det skall föreligga ”handels-
förbindelser eller finansiella förbindelser” mellan avtalsparterna. Detta torde
exempelvis innebära att art 9.1 inte är tillämplig vid rent benefika transak-
tioner.52 I andra situationer har avtalets regel istället en vidare räckvidd.
Avtalets artikel riktar sig nämligen mer mot rättssubjektens affärsförhållan-
den – eller närmare bestämt handels- eller andra ekonomiska förbindelser –
än mot deras avtalsvillkor.53 Detta kan eventuellt ha betydelse vid en
tillämpning på underkapitaliseringsfall. 

Vidare kan sägas att det är tveksamt om art 9.1 innehåller ett krav på
nettoinkomstminskning hos det svenska företaget. Det talas nämligen endast
om inkomst som till följd av avtalsvillkoren ej tillkommit det svenska
företaget. Detta innebär att det kan vara svårare för den skattskyldige att
vinna gehör för olika former av kompensations och kvittningsinvändningar
vid en tillämpning av art 9.1.54 

Sammanfattningsvis kan sägas, att det inte föreligger några större skillnader
mellan art 9.1 i avtalet och den svenska korrigeringsregeln. Åtminstone inga
som vid en första blick torde få stor betydelse vid en eventuell tillämpning
på underkapitaliseringsfall. Vad som istället är av avgörande betydelse är
hur dessa olika bestämmelser tolkas. Till skillnad från den svenska
korrigeringsregeln, som tolkas enligt svenska interna regler, så skall art 9.1
tolkas enligt folkrättsliga principer (se nedan 4.5.3.2). Till stor hjälp vid en
sådan tolkning är de kommentarer som OECD har utfärdat i anslutning till
de olika artiklarna (se nedan 4.5.3.2). 

OECD har i sin rapport från 1987 angivit att modellavtalets art 9.1 är
relevant vid underkapitaliseringsfall. Man skall, enligt denna rapport, fråga
sig om en fristående finansiär skulle ha varit villig att ge ett så stort lån som
det ifrågasatta med hänsyn till att det lånetagande företaget är underkapital-
iserat.55 Det kanske är så att en fristående finansiär förutom ränta skulle
kräva en del av vinsten, eller kanske inte lämnat ett lån överhuvudtaget.56    

                                                
52 Aldén, s 150.
53 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s 178.
54 Aldén, s 155.
55 Jämför detta med regeringsrättens bedömning i RÅ 1990 ref 34 där man bortsåg från att
bolaget var underkapitaliserat och jämförde endast med vad en fristående finansiär skulle
göra i vanliga fall. 
56 OECD 1987,  punkt 76. Här uttrycker OECD att man vid tillämpningen av avtalets
korrigeringsregel ställer de följdfrågor som våran interna regel inte tillät. 
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I kommentaren till artikel 9.1 i OECD: s modellavtal från 1992 har dessa
synpunkter beaktats. Punkten 2b i kommentaren till artikel 9 lyder:

“the article is relevant not only in determining whether the rate of interest
provided for in a loan contract is an arm’s length rate, but also whether a
prima facie loan can be regarded as a loan or should be regarded as some
other kind of payment, in particular a contribution to equity capital”

Det sägs alltså i kommentaren till artikel 9.1 att denna är relevant vid
omklassificeringen av ett lån till ett kapitaltillskott.57 Problemet är dock att
det är svårt att veta vad denna kommentar egentligen innebär. Det kan vara
så att den ”relevans” som diskuteras endast innebär att art 9.1 måste beaktas
vid tillämpningen av interna underkapitaliseringsregler (se nedan 5.2.1). En
annan tolkning är att ”relevansen” innebär att artikeln i sig kan användas på
underkapitaliseringsfall, d.v.s. att omklassificering kan ske med stöd av art
9.1. 

Diskussionen om art 9.1 och underkapitalisering görs under avsnittet
”consideration of the effect of tax treaties”. Slutsatsen i detta avsnitt är att
när omklassificeringen av ränta till utdelning görs enligt interna under-
kapitaliseringsregler, och resultatet blir vad som skulle följa i en armlängds-
situation, finns det inget i art 9.1 som hindrar tillämpningen av dessa
regler.58 Överhuvudtaget talas det i rapporten endast om huruvida art 9.1
hindrar tillämpningen av interna regler. 

Anledningen till att man inte diskuterar en direkt tillämpning av art 9.1 är,
enligt min mening, troligtvis beroende på att det är oklart vilken funktion
artikeln skall ha. Som senare kommer visas är det diskutabelt huruvida man
kan företa beskattningsåtgärder på grundval av art 9.1, d.v.s. om artikeln är
en självständig beskattningsgrund. Det kan nämligen vara så att artikeln
endast tillåter staterna att vinstkorrigera enligt intern rätt (se nedan 4.5.3.2).  

Frågan om tillämpligheten av art 9.1 på underkapitaliseringsfall har också
berörts på IFA:s kongress i Geneve 1996. Enligt Gäverth kan man ur den
resolutionstext som antogs utläsa att art 9.1 kan användas för att både
definiera vad underkapitalisering är och också för att vidta beskattnings-
konsekvenser med anledning därav.59 

                                                
57 En annan fråga är om art 9.1 endast tillåter att ränteavdrag ej medges, eller om den även
tillåter att räntan omklassificeras till utdelning? Denna diskussion har bl.a. förts av
Michielse i sin doktorsavhandling. 
58 OECD 1987, punkt 49.
59 Gäverth, Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor, s 50.
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Resolutionstexten som berör tolkningen av art 9.1 lyder60:

When applying Article 9 of the OECD Model Convention for the purpose of determining
whether an enterprise is ”thinly capitalized”, the relevant standard is whether an unrelated
lender would make a loan to the taxpayer on the terms proposed, taking account of all the
facts and circumstances, including the security for the loan and the ability of the borrower to
generate funds necessary to meet scheduled payments. A comparison of the level of profit
of the borrower or lender with that of independent enterprises cannot be a factor in
determining whether a loan is made at “arm’s length”.

Denna resolutionstext ger till synes stöd för att art 9.1 kan användas i sig för
att omklassificera ett lån till aktiekapital.61 Frågan är dock vilken tyngd detta
resolutionsuttalande har vid tolkningen av art 9.1.  

Om en svensk domstol skulle tillämpa art 9.1 på ett underkapitaliseringsfall
torde utgången kunna bli annorlunda den i RÅ 1990 ref 34. Anledningen är
att även om bestämmelserna utvisar stora likheter, har man vid en tillämp-
ning av art 9.1 en annan utgångspunkt. Tolkningen av art 9.1 skall ske enligt
en folkrättslig metod och kommentarerna torde i en sådan situation få stor
betydelse. Även den resolution som antogs av IFA kan få betydelse,
åtminstone om båda parterna i avtalet också är medlemmar av IFA. Ett av
problemen med ”Mobil oil” målet var att det inte fanns några som helst stöd
i förarbetena till den svenska korrigeringsregeln som stödde en tillämpning
vid underkapitaliseringsfall.

4.5.2.2 Betydelsen av ändringar i kommentaren

Även om kommentarerna till OECD: s modellavtal tillmäts stor betydelse
vid tolkning av artiklarna kan ett annat problem föreligga. Det måste näm-
ligen undersökas vilken betydelse ändringar i och tillägg till dessa kommen-
tarer kan ha på tolkningsfrågorna. Det är först i 1992 års modellavtal som de
ovan berörda kommentarerna om underkapitalisering tillkom, och dessa var
som sagt en följd av 1987 års rapport. Det måste därför utredas om de nya
kommentarerna kan ges relevans vid tolkningen av avtal ingångna före
1992. 

Mattias Dahlberg62 tar upp två olika typfall när kommentarerna har ändrats
utan att artiklarna har ändrats i sak, vilket är fallet med 1992 års avtal. 

Den första situationen är att ändringen i kommentaren endast är ett förtydli-
gande av vad som redan framgick av den tidigare kommentartexten. I detta
fall torde det inte vara några problem att tillmäta den nya kommentaren
samma betydelse som den förra.63 

                                                
60 Mutén, ”Årets IFA kongress”, SvSkT 8/96, s 788.
61 Även Pelin (Internationell skatterätt ur ett svenskt perspektiv 2000, s 93) menar att art 9.1
kan användas vid underkapitalisering.
62 Dahlberg, s 94-96.
63 Dahlberg, s 95.
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Den andra situationen är att ändringen i kommentaren innebär en förändring
i sak av tolkningen av det aktuella stadgandet. I detta fall råder det större
tveksamhet till att tillmäta kommentaren relevans vid tolkningen. Det som
talar för en tillämpning är att båda de avtalsslutande staterna är medlemmar i
OECD (jag utgår från att så är fallet) och har därmed givit sitt samtycke till
att den reviderade kommentartexten används vid tolkningen. Det som å
andra sidan talar mot en tillämpning är att enligt Wienkonventionen om
traktaträtten skall avtalet tolkas utifrån de omständigheter som förelåg vid
avtalets undertecknande.64 

Frågan är då vilken typ av ändring det är frågan om i detta fall? Enligt min
mening är det endast fråga om ett förtydligande av vad som redan tidigare
framgick. Det är inte ändring i sak eftersom kommentaren endast anger hur
artikeln skall tillämpas på en specifik situation som tidigare ej uppmärk-
sammats, nämligen underkapitalisering. Detta torde innebära att det inte
finns några hinder mot att tillmäta kommentarerna relevans, även om de är
av ett senare datum än avtalets ingående.   

4.5.3 Artikel 9.1 och ”den gyllene reglen”

4.5.3.1 Allmänt

Trots att det teoretiskt sätt är möjligt att applicera artikel 9.1 på under-
kapitaliseringsfall, kan det finnas hinder i vägen för att tillämpa den. Det
måste nämligen undersökas vilken funktion art 9.1 i avtalet skall ha samt,
beroende på svaret, hur en reglering i ett dubbelbeskattningsavtal förhåller
sig till den interna rätten. Dessa båda frågor kommer i det följande att
analyseras noggrant.  

Det finns en grundläggande princip i dubbelbeskattningsavtalsrätten som
säger att ett DB-avtal endast kan begränsa, aldrig utvidga den rätt att
beskatta som tillkommer en stat enligt dess interna internationella skatte-
rätt.65 Denna princip brukar benämnas den gyllene regeln. Regeln har två
funktioner. 

För det första hindrar den tillämpningen av bestämmelser i ett DB-avtal som
utökar skattskyldigheten enligt intern rätt. 

För det andra säger regeln att bestämmelser i DB-avtalet skall tillämpas i
den mån de inskränker skattskyldigheten. Det skall påpekas att den folk-
rättsliga förpliktelsen som följer av avtalet endast berör inskränkningen i
skattskyldigheten.66 Sverige har med andra ord inga folkrättsliga skyldig

                                                
64 A a, s 95-96.
65 Lindencrona, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, s 24.
66 Sundgren, ”Förhållandet mellan dubbelbeskattningsavtal och intern rätt”, SvSkT 1992, s
285.
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heter gentemot den andra staten att ej låta avtalet utvidga den skattskyldighet
som förekommer enligt svensk rätt. 

Fr.o.m. avtalet med Korea är svenska DB-avtal försedda med en inkorpora-
tionslag67 där den gyllene regeln uttryckligen lagfästs i dess 2§:

”Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför
inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.”

Frågan som då ställs är om denna regel förhindrar att man använder sig av
art 9.1 på underkapitaliseringsfall? En tillämpning skulle ju innebära att
Sverige beskattar inkomst som inte kan beskattas enligt intern rätt. 

Eftersom 2 § i inkorporationslagen (gyllene regeln) talar om
”skattskyldighet”, kan svaret på denna fråga bero på vilken karaktär art 9.1
har. Därför har diskussioner förts om huruvida korrigeringsregeln är en
skattskyldighets, eller en skatteflyktsregel. 

Det har pågått en flitig debatt om huruvida avtalets korrigeringsregel är
föremål för den gyllene regelns tillämpningsområde. Peter Sundgren har
argumenterat för att den gyllene regeln inte är tillämplig på korrigerings-
regeln. Anledningen är att enligt Sundgren berör korrigeringsregeln inte de
inblandande företagens skattskyldighet. Han menar att ett DB-avtal har två
olika syften; att eliminera dubbelbeskattning samt att förhindra skatteflykt.
Det är de bestämmelser som avser förhindrandet av dubbelbeskattningen
(fördelningsregler/skattskyldighetsregler), som är föremål för den gyllene
regeln. Dessa regler kan i sin tur föreskriva inskränkningar respektive
utvidgningar i beskattningsrätten i förhållande till den svenska rätten.
Korrigeringsregeln, som enligt Sundgren är en skatteflyktsregel, fastställer
endast hur man skall beräkna den skattepliktiga inkomsten. 

Han menar vidare att68: 

”Man kan inte gärna tala om att utvidga någons skattskyldighet genom att
återställa den skattepliktiga inkomsten till en nivå den rätteligen skulle ha
haft från början om inte den skattskyldige själv avvikit från
armlängdsprincipen.” 

Enligt Sundgren är det alltså skattebasen, den skattepliktiga inkomsten som
berörs av korrigeringen, inte de inblandade företagens skattskyldighet.69

Korrigeringsregeln är alltså enligt Sundgren en inkomstfördelningsregel.
Eftersom den gyllene regeln endast berör skattskyldigheten faller inte
korrigeringsregeln under denna regels tillämpningsområde.

                                                
67 Lag (1982:707) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea.
68 Sundgren, ”Förhållandet mellan dubbelbeskattningsavtal och intern rätt”, SvSkT 1992, s
285.
69 Sundgren, ”Vinstkorrigering enligt skatteavtal eller intern skatterätt”, SvSkT 1991, s 404.



29

Sundgren anser även att avtalets regel skall tillämpas i första hand. Detta
kommer sig av att avtalets regel är lex specialis och skall därför ha företräde
framför den interna regeln som har ställningen av lex generalis.70 

En annan uppfattning i denna fråga har framförallt framförts av Richard
Arvidsson och Gustav Lindencrona. Arvidsson menar att om den gyllene
regeln inte hade varit tillämplig på korrigeringsregeln, så borde detta i alla
fall ha kommenterats i OECD:s modellavtal.71 Man kan ställa sig frågan
varför detta skulle ha kommenterats. Förhållandet mellan skatteavtalen och
intern rätt är ju till stor del en fråga för de enskilda staterna. 

Lindencrona framför att man måste skilja på reglernas syfte och
konstruktion. Även om syftet med korrigeringsregeln är att förhindra
internationell skatteflykt så är den konstruerad till att ge staterna rätt att
beskatta viss inkomst, och detta innebär enligt Lindencrona att det är fråga
om en fördelningsregel.72 En fördelningsregel ur staternas synvinkel är en
skattskyldighetsregel ur de skattskyldigas synvinkel. Följden blir att den
gyllene regeln är tillämplig även på avtalets korrigeringsregel.73 

Lindencronas resonemang kan kritiseras. Jag anser att uttrycket ”viss
inkomst” har en speciell betydelse när det gäller korrigeringsregeln. Det är i
detta fall inte fråga om att en viss sorts inkomst skall beskattas utan regeln
anger endast hur stor del av en inkomst som är föremål för beskattning. Art
9.1 ger alltså staterna möjlighet att säkerställa sina beskattningsanspråk, och
detta är knappast något som behöver fördelas mellan staterna. Därför anser
jag att Lindencronas argument brister på detta planet. 

Stefan Aldén har en tredje uppfattning i denna fråga. Enligt honom finns det
överhuvudtaget inga skattskyldighetsregler i dubbelbeskattningsavtalen. Det
är därför fel att säga att den gyllene regeln endast berör skattskyldigheten.74

Han anser dock inte som Lindencrona att art 9.1 är en fördelningsregel som
fördelar beskattningsrätten mellan länderna. Istället anser Aldén i likhet med
Sundgren att art 9.1 är en självständigt beskattningsgrund, en inkomstberäk-
ningsregel, som konkurrerar med den interna korrigeringsregeln. Eftersom
Aldén anser att den gyllene regeln inte är begränsad till skattskyldighets-
regler föreligger dock hinder att tillämpa avtalets regel om den utökar
Sveriges beskattningsanspråk.75 

                                                
70 Sundgren, SvSkT 1992, s 290. 
71 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s 722.
72 Lindencrona, ”Förhållandet mellan dubbelbeskattningsavtal och intern rätt”, SvSkT 1992,
s132.
73 Wiman framhåller också denna uppfattning i ”Prissättning inom multinationella
koncerner, s 342”, dock utan att diskutera frågan. Även RSV anser att den gyllene regeln
förhindrar en tillämpning av art 9.1 (RSV:s rapport 1990:1).
74 Aldén, s 146.
75 Aldén, s 147.
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Sundgren har även ett annat argument som stöder hans ståndpunkt. Han
framhåller att det har gjorts uttalanden i princip i varje anvisning/proposition
till våra skatteavtal som säger att någon gyllene regel inte gäller i
förhållandet mellan avtalens och den interna rättens korrigeringsregler.76

Som exempel citerar han ett utdrag från propositionen till avtalet med
Nederländerna77: 

”Bestämmelserna i punkt 1 innebär givetvis inte någon inskränkning i möjligheterna att
vidta en justering enligt intern svensk rätt”

Av detta uttalande kan man konstatera att den svenska lagstiftaren anser att
art 9.1 inte utgör något hinder mot tillämpningen av den interna
korrigeringsregeln. Ur detta utläser Sundgren att den gyllene regeln inte är
tillämplig på avtalets korrigeringsregel. Men detta är ju bara en sida av den
gyllene regeln, den som säger att avtalets bestämmelser skall tillämpas om
det inskränker skattskyldigheten. Den gyllene regeln säger ju även att
bestämmelser i skatteavtal inte får tillämpas i den mån den utökar
skattskyldigheten enligt svensk rätt. Propositionsuttalandet är dock tyst på
punkten om huruvida avtalets korrigeringsregel kan tillämpas i de
situationer svensk intern rätt inte är tillämplig. 

Mot den bakgrunden ställer jag mig tveksam till Sundgrens påstående att
propositionsuttalandet säger att den gyllene regeln inte gäller för avtalets
korrigeringsregel. Det kommer senare att visas att uttalandet troligtvis inte
berörde frågan om den gyllene regeln överhuvudtaget. Enligt min mening är
den enda slutsatsen man kan dra av propositionsuttalandet att det går emot
Arvidssons och Lindencronas uppfattning. De ansåg nämligen att avtalets
korrigeringsregel skall tillämpas om den inskränker Sveriges beskattnings-
rätt. Samtidigt stöder det endast Sundgren till viss del. Vilken betydelse ett
propositionsuttalande har kommer att beröras nedan.  

4.5.3.2 Syfte och funktion med art 9.1

Som framgått har mycket av diskussionen berört frågan vilken karaktär art
9.1 har, d.v.s. om det är en skattskyldighetsregel eller skatteflyktsregel.
Anledningen är att om det kan fastslås att korrigeringsregeln inte är en skatt-
skyldighetsregel är den inte föremål för den gyllene regelns tillämpnings-
område. Men även om man fastslagit en regels karaktär är det inte säkert att
dess funktion i avtalet är densamma, d.v.s. hur den är avsedd att tillämpas.
Detta kan endast göras efter en tolkning av art 9.1 i DB-avtalen. Det är först
när man fastslagit denna funktion som diskussionen om den gyllene regeln
blir intressant. Därför skall syftet och funktionen med art 9.1 utförligt
diskuteras i detta avsnitt. 

                                                
76 Sundgren, SvSkT 1992, s 290.
77 A a.
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Den debatt som har förts mellan Sundgren, Arvidsson och Lindencrona tog
plats för mer än tio år sedan, och den proposition som Sundgren hänvisar till
är från 1991/1992. Efter det att denna proposition skrevs har lagstiftarens
syn på tillämpningen av avtalets korrigeringsregel specificerats. Från och
med 1992 innehåller nämligen propositionerna till i princip alla våra
skatteavtal en utvidgning av den formulering som Sundgren refererar till. I
exempelvis propositionen (1996/97:39 s 49-50) avseende skatteavtalet med
Canada står det:

” Art. 9 innehåller sedvanliga regler om omräkning av inkomst vid obehörig vinstöverföring
mellan företag med intressegemenskap. De i punkt 1 angivna reglerna innebär givetvis inte
någon begränsning av en avtalsslutande stats rätt att enligt intern lagstiftning vidta
omräkning av ett företags resultat utan anger endast i vilka fall den i punkt 2 angivna
justeringen är avsedd att göras (min kursivering).”

Denna formulering började förekomma från och med 1992 och finns i de
flesta propositioner till skatteavtal som Sverige har ingått sedan dess.78 Det
förekommer även en annan formulering i vissa skatteavtal79 som Sverige
ingått efter 1992 som lyder:

Art. 9 innehåller sedvanliga regler om omräkning av inkomst vid obehörig vinstöverföring
mellan företag med intressegemenskap. Punkt 1 innebär inte någon begränsning eller
utvidgning (min kursivering) av en avtalsslutande stats rätt att enligt intern lagstiftning vidta
omräkning av ett företags resultat utan anger endast i vilka fall den i punkt 2 angivna
justeringen är avsedd att göras.

Dessa båda uttalanden förbryllar diskussionen om korrigeringsregelns status
som skattskyldighetsregel eller skatteflyktsregel ännu mer. Båda formuler-
ingarna innehåller som synes ett uttalande som säger att korrigeringsregeln i
avtalet endast är till för att ange när kompenserande justering enligt art 9.2
skall göras.80 

Med detta följer i sin tur att diskussionen om den gyllene regeln blir
meningslös. Enligt lagstiftaren är nämligen art 9.1 inte relevant när det gäller
att göra en vinstkorrigering. Den inverkar inte heller på tillämpningen av den
interna rätten. Detta innebär att man inte behöver undersöka förhållandet
mellan intern rätt och dubbelbeskattningsavtal. Istället är dess funktion endast
att ange i vilka fall skattemyndigheterna är skyldiga att göra ”corresponding

                                                
78 Mauritius (1992), Venezuela,  Namibia, Litauen, Lettland, Estland, Ryssland (1993),
Gambia (1994), Sydafrika, Ukraina (1995), Canada (1996), Kazakstan, Indien (1997),
Albanien (1998) samt Filippinerna (1999). 
79 USA, Bolivia, Vietnam, Vitryssland (1994), Argentina, Egypten (1995) samt Luxemburg
(1996).
80 Det kan kommenteras här att Sverige har en folkrättslig skyldighet att begränsa sitt
beskattningsanspråk på de områden som följer av avtalet. Detta framgår av art 26 (pacta
sunt servanda) samt art 27 i Wienkonventionen om traktaträtten. Om den svenska
tolkningen av artikel 9.1 är felaktig, d.v.s. om artikeln i själva verket är avsedd att inskränka
Sveriges beskattningsanspråk, innebär detta att tolkningen strider mot de åtaganden som
Sverige har gjort gentemot den andra staten (tax treaty override).
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adjustments” enligt art 9.2. Enligt lagstiftaren är alltså syftet bakom art 9.1
inte att förhindra skatteflykt, utan att förhindra dubbelbeskattning.81 

Det senare uttalandet går steget längre eftersom det även stadgar att avtalets
korrigeringsregel inte heller innebär någon utvidgning av korrigeringsmöjlig-
heterna som finns enligt intern rätt. Detta är troligtvis endast ett förtydligande
av det första uttalandet och syftar inte till att vara en annorlunda tolkning. 

En intressant fråga att ställa är då vilken funktion korrigeringsregeln har i de
avtal där regler motsvarande art 9.2 saknas. Det är nämligen långt ifrån alla
skatteavtal som innehåller dessa bestämmelser.82 Det kan även konstateras att
art 9.2 fanns överhuvudtaget inte med i 1963 års modellavtal, utan tillkom i
samband med 1977 års revidering.83 I de avtal som saknar bestämmelser
motsvarande art 9.2 kan alltså korrigeringsregeln, enligt lagstiftaren, inte ha
samma funktion som i de avtal där den finns med.  Det kan därför vara av
intresse att se vad propositionen säger om korrigeringsregeln i de avtal som
saknar art 9.2. För att göra jämförelsen intressant visas här ett utdrag från
propositionen till ett av de avtal som ingåtts efter 1992, nämligen det med
Indien (prop. 1997:98:30):

Art. 9 innehåller regler om omräkning av inkomst vid obehörig
vinstöverföring mellan företag med intressegemenskap. Artikeln överens-
stämmer med OECD:s modellavtal men saknar en bestämmelse mot-
svarande punkt 2 i OECD:s modellavtal. I stället anges mycket kortfattat
att om tillämpningen av artikeln resulterar i dubbelbeskattning får den
lösas genom ömsesidig överenskommelse. Artikelns regler innebär inte
någon begränsning av en avtalsslutande stats rätt att enligt intern
lagstiftning vidta omräkning av ett företags resultat.

Detta propositionsuttalande ger inget direkt svar på frågan vilken funktion
artikeln skall ha. Intressant är dock att man talar om ”tillämpningen av
artikeln”. Detta skulle kunna innebära att lagstiftaren anser att artikeln skall
tillämpas. Samtidigt anser man dock att den inte innebär någon inskränkning
av intern rätt.84 Frågan är dock vilken tillämpning lagstiftaren syftar på? Enligt
de andra propositionsuttalandena är ju art 9.1 endast till för att ange när art
9.2 skall användas. Jag finner det ytterst märkligt att lagstiftaren anser att art
9.1 skall ha olika funktioner i olika avtal. I de fall avtalen är uppbyggda på
OECD:s modellavtal borde tolkningen av art 9.1 i dessa avtal vara densamma. 

                                                
81 I detta fall s.k. ekonomisk dubbelbeskattning. Det är nämligen två olika juridiska personer
som blir beskattade för samma belopp. Det DB-avtalen normalt sätt skall förhindra är den
juridiska dubbelbeskattningen, d.v.s. att samma person blir beskattad för samma inkomst två
gånger. 
82 De länder med vilka Sverige har avtal som saknar art 9.2 är följande: Belgien, Brasilien,
Indien, Israel, Italien, Jugoslavien, Malaysia, Marocko, Nya Zeeland, Peru, Polen,
Rumänien, Schweiz, Sydkorea, Tanzania, Tjeckien, Zambia samt Österrike.
83 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s 61.
84 Denna formulering stämmer bättre överens med Sundgrens resonemang. Här sägs att
artikeln skall tillämpas (vilket kan tala för att det är en självständig beskattningsgrund)
samtidigt som den inte innebär någon inskränkning av intern rätt (ingen gyllene regel).
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Det är också intressant att det var just vid tidpunkten för debatten avseende
den gyllene regeln och art 9.1 som lagstiftaren valde att ta med dessa
kommentarer i propositionen. Den osäkerhet om rättsläget som denna
diskussion förde med sig är kanske orsaken till att det numera finns dessa
kommentarer till art 9.1.85 Man ville helt enkelt en gång för alla klargöra hur
artikeln skall tillämpas. Men det skall påpekas att kommentaren endast klargör
hur art 9.1 skall tolkas, den säger ingenting om den gyllene regeln. Resultatet
av denna tolkning stämmer dock varken med Sundgrens eller med de övrigas
syn på artikeln. Genom att tolka artikeln på det sätt man gjort slipper
lagstiftaren dock diskussionen om den gyllene regeln. 

Nästa fråga som måste besvaras är vilken betydelse dessa propositions-
uttalande har? När det gäller tolkningen av bestämmelser i DB-avtal måste
man komma ihåg att avtalen är internationella överenskommelser, traktat,
slutna mellan två eller flera stater. Men när Sverige införlivar avtalet med
svensk rätt blir bestämmelserna i avtalet rent internrättsliga författnings-
bestämmelser.86 Frågan är då om bestämmelserna i ett sådant avtal ska tolkas
enligt en internrättslig eller en folkrättslig metod? 

När tvist uppkommer om tolkningen mellan de avtalsslutande länderna är det
klart att Wienkonventionen om traktaträtten är tillämplig, och man gör alltså
en folkrättslig tolkning av bestämmelserna.87 Numera finns det även
uttryckligt stöd i svensk rättspraxis88 för att använda Wienkonventionens
tolkningsregler även i tvist som aktualiseras mellan den enskilde och
skattemyndigheten. Detta innebär att en folkrättslig tolkning skall göras av
bestämmelserna i ett dubbelbeskattningsavtal även när det gäller dess
tillämpning på det nationella planet. I RÅ 1996 ref 84 anförde
Regeringsrätten följande avseende Wienkonventionens tolkningsregler: 

”Vad som nu sagts gäller visserligen i första hand i förhållandet mellan de
avtalsslutande staterna men samma principer bör – såsom belyses av bl.a.
rättsfallet RÅ 1987 ref 162 – normalt kunna ligga till grund även för den
avtalstolkning som aktualiseras vid en tvist mellan den enskilde och
skattemyndigheten.”

Artiklarna 31 till 33 i Wienkonventionen behandlar tolkning av avtal. 
Frågan är då vilket rättskällevärde uttalanden i de svenska propositionerna till
skatteavtal har enligt dessa artiklar? I art 32 talas det om att förarbeten till

                                                
85 Det finns dock ett äldre avtal där liknande kommentarer finns med. I propositionen
(1975/76:9) till avtalet med Brasilien sägs nämligen: ”Artikeln föreskriver att vardera staten
i enlighet med sin nationella lagstiftning förbehålls rätt att verkställa omräkning av inkomst
av rörelse…” . 
86 Fensby, ”Ingående och införlivande av dubbelbeskattningsavtal”, SvSkT 6-7/95, s 420.
87 Dahlberg, s 66.
88 Se RÅ 1996 ref. 84 och RÅ 1998 ref. 49.
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traktaten kan användas som supplementärt tolkningsmedel. Men de svenska
propositionerna är ju inte förarbeten till dubbelbeskattningsavtalet, utan
förarbeten till den lag varigenom avtalet införlivas med svensk lag.89

Dessutom är de helt interna. Det kan inte heller anses att uppgifter i
propositionen ger upplysning om innehållet i ett supplementärt tolkningsmedel
som avses i art 32 i Wienkonventionen.90 Det finns inte heller i övrigt någon
grund i art 31-33 i Wienkonventionen som skulle kunna tillmäta propositionen
rättskällevärde. 

Slutsatsen måste vara att om lagstiftaren genom propositionsuttalandet velat
ge uttryck för sin tolkning av artikel 9.1 kan detta uttalande i sig inte ges
någon högre dignitet.91 Förarbetsuttalandena bör dock inte helt ignoreras.
Eftersom dessa oftast är utarbetade av samma personer som varit med att
förhandla fram avtalen, kan de åtminstone vara till hjälpmedel vid tolkningen
av avtalen.92 Det som enligt min mening gör att man i detta fall bör bortse från
uttalandena är att tolkningsresultatet är ologiskt och svårförståligt. Det
stämmer heller inte med ett av syftena bakom DB-avtal, nämligen att
förhindra skatteflykt.

Eftersom nästan alla Sveriges DB-avtal är förhandlade på grundval av
OECD: s modellavtal, kan det vara av vikt att vid tolkningen av avtals-
bestämmelserna se på OECD: s utarbetade kommentarer. Dessa kommen-
tarer nämns inte uttryckligen i Wienkonventionen som en rättskälla vid
tolkning, men de faller troligtvis in under någon av artiklarna 31 eller 32.93

Det framgår även av regeringsrättens praxis att dessa kommentarer kan tjäna
som vägledning vid tolkning av svenska DB-avtal.94 Bl.a. anförde
Regeringsrätten i det ovan berörda RÅ 1996 ref 84:

 ”Har ett dubbelbeskattningsavtal eller en bestämmelse i ett sådant avtal
utformats i överensstämmelse med modellavtalet, bör det normalt finnas fog
för antagande att avtalsparterna avsett att uppnå ett resultat som
överensstämmer med vad OECD rekommenderat.”

Motivet för att tillerkänna kommentarerna relevans är att kommentaren är väl
känd av parterna och att det får anses sannolikt att de stater som velat använda
sig av en artikel i modellavtalet vid ingåendet av ett DB-avtal också velat
ansluta sig till kommentarerna.95

                                                
89 Dahlberg, s 77.
90 A a.
91 Aldén tar också han upp frågan om vilket rättskällevärde förarbetsuttalandena skall ha
(Aldén, s 174-175). Han menar att även om det i propositionen står att art 9.1 inte
inskränker tillämpningen av den interna regeln, så är ett sådant uttalande av underordnad
betydelse. Vid tolkningen av en avtalsartikel skall man, enligt Alden, helt bortse från
påpekanden i förarbetena. 
92 Dahlberg, s 80. 
93 Aldén, s 144, Dahlberg s 92-94 samt Lindencrona, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, s 82.
94 Se bl a RÅ 1996 s 84, RÅ 1987 ref 158 och RÅ 1995 not 68. 
95 Lindencrona, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, s 82.
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I kommentarerna till art 9.1 anges att skattemyndigheterna i en avtalsslutande
stat äger rätt att justera räkenskaperna hos företag i denna stat, om dessa till
följd av särskilda förbindelser mellan företag med intressegemenskap inte
avspeglar en korrekt inkomstredovisning. I övrigt säger kommentarerna inte
mycket om art 9.1:s funktion, d.v.s. hur den är avsedd att användas. Det ges
inget svar på frågan om art 9.1 är avsedd att vara en självständig beskatt-
ningsgrund, eller om den endast tillåter, och eventuellt inskränker, justering
enligt intern rätt. 

4.5.3.3 Korrigeringsreglernas tillämpning i rättspraxis

Aldén har i sin avhandling noggrant gått igenom regelvalet i rättspraxis när det
gäller vinstjusteringar. Slutsatsen är att Regeringsrätten uteslutande har valt
att tillämpa den interna regeln vid vinstkorrigeringar mellan svenska och
utländska bolag.96 Detta gäller både fall där en tillämpning av avtalets regler
skulle ha lett till en högre som när den lett till en lägre beskattning. Aldén
menar att detta talar för att art 9.1 inte är en fördelningsregel. I annat fall
anser han att man borde ha tillämpat båda reglerna för att se om avtalets
regel inskränkte tillämpningen av den interna regeln.97 Istället menar Aldén
att Regeringsrättens regelval talar för att art 9.1 är en självständig
beskattningsgrund. 

Enligt Aldén är anledningen till att man endast tillämpat den interna regeln
antingen att man inte uppmärksammat regelkonkurrensen, eller att man
ansett att en samtidig tillämpning skulle leda till en merbeskattning. 

Regeringsrättens regelval kan dock tyda på att de varken delar Arvidsson/
Lindencronas, Sundgrens eller Aldéns synpunkt på avtalets korrigerings-
regel. I stället kan man anse att Regeringsrättens regelval är i överensstämm-
else med den tolkning av art 9.1 som den svenska lagstiftaren numera ger;
avtalets korrigeringsregel är inte till för att tillämpas (ingen självständig
beskattningsgrund), och heller ingen fördelningsregel/skattskyldighetsregel.
Den är istället endast till för att ange när corresponding adjustments enligt
art 9.2 skall företas. 

Den mest logiska förklaringen jag kan ge till Regeringsrättens regelval är
alltså att de har samma inställning till art 9.1 som lagstiftaren. Med detta är
dock inte sagt att Regeringsrätten har rätt i frågan. Det kan istället vara en
följd av att Regeringsrätten gjort en internrättslig tolkning av art 9.1, d.v.s.
endast sett till vad propositionerna sagt. 

                                                
96 Aldén, s 272.
97 Det kan dock anmärkas att i RÅ 1990 ref 34 konstaterade Mellankommunala skatterättan
inledningsvis att det inte fanns några hinder i DB-avtalet med USA mot att tillämpa den
svenska korrigeringsregeln. 
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4.5.3.4 Internationell utblick

Det kan vara av intresse att undersöka hur man internationellt sett ser på art
9.1:s funktion och syfte i allmänhet, och förhållandet mellan de den interna
regeln och avtalets korrigeringsregel i synnerhet. När det gäller frågan om art
9.1:s funktion, har denna diskussion pågått inte bara i Sverige utan även
internationellt. Philip Baker påpekar i sin bok98 att:

”There is a fundamental issue whether Article 9(1) itself authorises states to
make adjustments on an arm’s length basis, or whether it merley permits
Contracting States to enact and apply separate domestic legislation allowing
for arm’s length adjustments.”

Frågan som Baker här tar upp är alltså om art 9.1 är en självständig beskatt-
ningsgrund (inkomstberäkningsregel), eller om den endast tillåter avtalslän-
derna att vinstkorrigera enligt intern rätt (fördelningsregel). Han går sedan
vidare och menar att om man anser att korrigeringsregeln inte är en själv-
ständig beskattningsgrund, så finns det tre olika svar på vilket syfte den i
sådana fall tjänar:99

1) the paragraph limits the methods which may be used for
adjusting profits between associated enterprises;

2) it provides an anchor for the international solution to transfer
pricing issues; and

3) it provides the legal basis for the operation of the
corresponding adjustment provisions in Article 9(2).

Om man jämför detta med diskussionen som har förts i Sverige kan man
konstatera att propositionsuttalandena stämmer överens med alternativ 3 ovan.
Arvidssons och Lindencronas resonemang verkar stämma överens med
alternativ 1, medan Sundgrens ståndpunkt är att art 9.1 är en självständig
beskattningsgrund som inte är föremål för den gyllene regeln. Även Aldén
uppfattar artikeln som en självständig beskattningsgrund, men menar att den
gyllene regeln förhindrar en tillämpning i vissa fall. 

Klaus Vogel tar också upp frågan om hur art 9.1 skall tolkas. Han menar att100:
”When considering the treaty rules corresponding to Art 9, it should again be
noted that DTC´s merely restrict, rather than generate, domestic law. The first
conclusion to be drawn from this is that Art 9 by itself cannot be a legal basis
for upward income adjustments.” 

                                                
98 Baker, Double taxation conventions and international tax law, s 212, avsnitt 9-04.
99 Baker, s 212, avsnitt 9-04.
100 Vogel, Klaus Vogel on double taxation conventions: a commentary to the OECD-, UN-
and US model conventions for the avoidance of double taxation on income and capital with
particular reference to German treaty practice”, s 521, punkt 15.
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Vogel tolkar alltså funktionen av art 9.1 utifrån förhållandet mellan skatteavtal
och intern rätt. Han menar att eftersom ett DB-avtal endast kan inskränka och
aldrig utvidga den interna beskattningsrätten, så kan art 9.1 inte ha funktionen
av en självständig beskattningsgrund. Vidare säger han att den enda legala
grunden för att företa vinstkorrigeringar är den under intern rätt.101 Samtidigt
inskränker art 9.1 det interna beskattningsanspråket enligt Vogel. Han menar
att om detta inte vore fallet skulle art 9.1 vara överflödig, eftersom den i
sådana fall inte har någon funktion.

Vogels resonemang kan kritiseras. Hans tolkning av art 9.1 görs utifrån ”den
gyllene regeln”. Denna regel har dock olika utformning i olika länder och
saknas helt i vissa länder.102 Hur man ser på förhållandet mellan DB-avtal och
intern rätt är till stor del en fråga för de enskilda staterna, i alla fall när det
gäller frågan om avtal kan utöka beskattningsanspråket. Det är därför, enligt
min mening, fel att tolka en folkrättslig bestämmelse utifrån den interna synen
på förhållandet mellan DB-avtal och intern rätt.

Vilken funktion art 9.1 fyller har även uppmärksammats av OECD i ”Thin
capitalisation” rapporten från 1987. Frågan som ställs är om art 9 är
”Restrictive or limitative in its scope” eller endast ”Illustrative or
exemplary”.103 OECD framhåller att det finns dessa två tolkningar av artikeln,
men ger dessvärre inte svar på vilken som är den rätta. 

Det är intressant att se att det inte endast är i Sverige som debatten om
korrigeringsregelns funktion och syfte förts. Samtidigt är det synd eftersom
man inte kan hitta en vägledning från andra länder om hur vi i Sverige skall
tolka bestämmelsen. Det kan i alla fall kommenteras att skattemyndig-
heterna och skattedomstolarna i de flesta länder har tolkat art 9.1 som en
självständig beskattningsgrund.104 

När det gäller förhållandet mellan dubbelbeskattningsavtal och intern rätt har
de flesta länder en inställning som liknar den svenska ”gyllene regeln”.105

Man anser alltså att ett dubbelbeskattningsavtal inte kan utvidga staternas
interna beskattningsanspråk.106 Detta är dock, som tidigare påpekats, en intern
fråga och inte föremål för en folkrättslig förpliktelse. 

                                                
101 Vogel, s 521, punkt 16. Se även Berggren R, Sveriges dubbelbeskattningsavtal – en
handbok, s 71, där han framför en liknande uppfattning: Vinstkorrigering skall endast ske
enligt IL 14 kap 19 §.
102 Se bl.a. Baker, s 7, avsnitt B-03.
103 OECD 1987, punkterna 29-31 samt 50.
104 Aldén, s 189.
105 Baker, s 6, avsnitt B-03.
106 Den svenska ”gyllene regeln” talar endast om att skattskyldigheten inte får utökas.
Någon sådan motsvarighet har jag inte funnit när man diskuterar frågan i andra länder. Det
talas istället om att ett DB-avtal inte får ”impose a higher tax burden” eller ”impose a higher
level of taxation”. Om denna ståndpunkt även gällde för Sverige torde det stå klart att art
9.1 inte kan användas om den skulle höja den skattepliktiga inkomsten. Anledningen till att
frågan inte är klar i Sverige är p.g.a. att lagstiftaren valt att uttrycka den gyllene regeln så
som han gjort. 
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Baker redogör för ett fall där den tyska Bundesfinanzhof ansett att ett DB-
avtal inte kan leda till en högre grad av taxering än under intern rätt.107 Detta
fall är speciellt intressant eftersom det gällde förhållandet mellan korrigerings-
reglerna. Den tyska domstolen fann alltså att avtalets korrigeringsregel var
föremål för principen att DB-avtal endast kan användas i inskränkande
mening.  

4.5.3.5 Slutsats

Förhållandet mellan den svenska korrigeringsregeln och art 9.1 verkar vara
ett problem som har svårt att hitta sin slutgiltiga lösning. Dels beroende på
att det är oklart vilken funktion 9.1 är meningen att ha och dels beroende på
att det är oklart huruvida den gyllene regeln är tillämplig på artikeln.108 Det
är uppenbart att den svenska lagstiftaren på senare år har försökt att fram-
hålla sin åsikt genom de kommentarer som givits i propositionerna. Den
tolkning som ges åt art 9.1 verkar dock ganska märklig. Enligt propositions-
uttalandena skall art 9.1 endast finnas till som en vägledning till art 9.2.
Samtidigt saknas denna artikel i vissa avtal.  Jag har svårt att föreställa mig
att OECD tänkte sig att artikeln skulle tolkas på det sätt lagstiftaren föreslår
när de utformade modellavtalet. 

En viktig sak att påpeka är att lagstiftaren inte uttalar sig om hur den gyllene
regeln träffar art 9.1. Genom att tolka artikeln på det sätt som gjorts slipper
man problemet med förhållandet mellan avtalets regel och den interna
regeln.109 

                                                
107 Baker, s 7, avsnitt B-03.
108 Oftast saknas det i den svenska litteraturen en diskussion om vilken funktion art 9.1 skall
ha i avtalet. Se dock Estberg, ”’Thin Capitalisation’ av utländska dotterbolag”, SvSkT
1990, s 340. Man utgår istället från att bestämmelsen har samma karaktär som den interna
regeln.  Personligen anser jag att detta är en stor brist eftersom diskussionen avseende den
”gyllene regeln” och art 9.1 är endast intressant efter det att regelns funktion och syfte
fastställts. 
109 Det skall tilläggas att det finns ett propositionsuttalande som anger hur den gyllene
regeln skall tolkas. I propositionen (1995/96:54) till avtal med Sydafrika sägs i
kommentaren till 2 § att: ”Bestämmelsen innebär att beskattning inte kan ske på grund av
avtalets regler. Endast om det i annan skattelag såsom kommunalskattelagen (1928:370) KL,
lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL, etc. föreskrivits en skattskyldighet kan
beskattning komma ifråga.” Det sägs i detta uttalande att beskattning inte överhuvudtaget
kan ske med stöd av avtalets regler, vilket talar för att den gyllene regeln även träffar
korrigeringsregeln. Samtidigt sägs det dock att om det i KL eller SIL föreskrivits ett en
skattskyldighet kan beskattning komma ifråga. Detta innebär att man är tillbaka på ruta ett,
d.v.s. vad som i detta sammanhang menas med skattskyldighet. En annan kommentar till hur
den gyllene regeln är avsedd att tillämpas finns i prop. 1981/82:108 s 21. Det sägs där att: ”I
2 § slås det fast att detta avtal skall tillämpas endast om det innebär en förmånligare
behandling i skattehänseende i Sverige än om avtal inte hade funnits”. Innebörden av detta
uttalande torde vara att den gyllene regeln även gäller avtalets korrigeringsregel. Eftersom
det endast är i denna proposition som jag hittat ett sådant uttalande är det svårt att dra några
bestämda slutsatser av det. 
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Enligt Wienkonventionens art 31 skall ett traktat tolkas mot bakgrund av
dess ändamål och syfte. Skatteavtal syftar i första hand till att undvika
internationell dubbelbeskattning, att förhindra skatteflykt och att fördela
beskattningsrätten rättvist mellan de avtalsslutande staterna.110 Eftersom ett
av de grundläggande syftena med dubbelbeskattningsavtal är att förhindra
skatteflykt, vore en tolkning som ger staterna rätt att vinstkorrigera med stöd
av art 9.1 bäst i överensstämmelse med detta syfte. 

En fråga som enligt min mening är väsentlig att ställa när det gäller tolk-
ningen av art 9.1 är: 

Vad kan de avtalsslutande parterna ha åsyftat när de införde bestämmelsen? 

För mig vore det märkligt om svaret är att staterna ville begränsa varandras
möjligheter att motverka skatteflykt. Lika märkligt vore det om man ansåg
att regeln inte är till för att tillämpas. Därför anser jag att art 9.1 skall ses
som en självständig beskattningsgrund och därför skall svenska myndigheter
kunna vinstkorrigera med stöd av denna regel. 

När det gäller frågan om huruvida den gyllene regeln förhindra en tillämp-
ning, anser jag att Sundgren har framfört de vassaste argumenten. Hans
slutsats leder också till det rimligaste resultatet, eftersom syftet med DB-
avtal bl.a. är att förhindra skatteflykt. Arvidsson och Lindencrona har till
stor del förlitat sig på den gyllene regeln utan att, som Sundgren, gått till
botten med vilken karaktär korrigeringsregeln verkligen har. 

De måste dock påpekas att ett av Sundgrens argument, det han kallar sitt
”trumfäss”111, till stor del gått förlorat. De propositionsuttalanden han
refererade till har på senare år förtydligats, och stämmer numera inte med
det Sundgren utläste ur dem. Uttalandena i propositionerna syftade inte, som
Sundgren trodde, till att besvara frågan hur den gyllene regeln träffade art
9.1. Istället har det numera framgått att uttalandet syftade till att tolka vilken
funktion art 9.1 har i avtalet. Tolkningsresultatet innebär att en diskussion
om den gyllene regeln blir meningslös.112 

Det kan tilläggas att trots detta vidhåller Sundgren sin åsikt i frågan.113 Han
menar att eftersom en tillämpning av art 9.1 inte innebär att Sverige utvidgar
sin beskattningsmakt, utan endast fastställer sitt beskattningsanspråk,
hindrar inte den gyllene regeln en tillämpning. Innebörden av detta torde
vara att Sundgren anser att man inte bör tillmäta propositionsuttalandena
alltför stor vikt. Anmärkas kan att det var just dessa han förut kallade sitt

                                                
110 Aldén, s 142.
111 Sundgren, SvSkT 1992, s 290.
112 Jag anser dock att det vore på sin plats att den svenska lagstiftaren förtydligade hur den
gyllene regeln skall tillämpas i olika situationer. Är den endast begränsad till
skattskyldighetsfrågor (och vad menas med detta), eller är den tillämplig oavsett
bestämmelsernas karaktär? 
113 Samtal med Peter Sundgren 2003-05-15.
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”trumfäss”. Viktigt att påpeka är att detta förtar inte på något sätt tyngden i
hans argumentation i övrigt. 

Som tidigare framhållit anser jag att Sundgrens resonemang leder till det
rimligaste resultatet. DB-avtal syftar till att främja internationella
transaktioner men samtidigt att förhindra att dessa används för att flytta
beskattningsunderlag mellan länderna. Just kampen mot internationell
skatteflykt har blivit en av de viktigaste funktionerna för de svenska DB-
avtalen. Det vore därför märkligt att låta en skatteflyktsbestämmelse som
båda parterna förhandlat fram antingen vara verkningslös (propositionen)
eller inskränkande (Arvidsson, Lindencrona). 
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5 En svensk underkapital-
iseringsregel
Genomgången av nuvarande reglers tillämpning på underkapitaliseringsfall
har visat att det råder osäkerhet i vilken grad dessa kan användas.
Korrigeringsregeln i art 9.1 är den reglering som i dagsläget bäst kan komma
till rätta med problemet, men huruvida svenska domstolar kan tillämpa den
är fortfarande osäker. I detta avsnitt skall därför undersökas om Sverige inte
borde ta efter andra länder och införa debt to equity-regler. Fortsättningsvis
kommer dessa regler att refereras till som underkapitaliseringsregler. 

Det råder nog inga tvivel om att dessa regler är effektivast när det gäller att
komma till rätta med skatteundandragande med hjälp av underkapitaliserade
bolag. Samtidigt finns det problem eftersom reglerna slår blint på alla fall.
Även när man valt en viss finansieringsstruktur utan några som helst skatte-
motiv riskerar man att drabbas av bestämmelsernas tillämpning. 

Inledningsvis kommer frågan att ställas om det i Sverige verkligen finns ett
behov av att införa sådana regler, varefter en genomgång kommer att göras
över möjliga problem en reglering stöter på. 

5.1 Behovet av en reglering

Även om förekomsten av underkapitaliserade bolag teoretiskt sett kan vara
ett stort problem, är det inte säkert att detta problem förekommer i Sverige.
Inledningsvis har jag påpekat att de skattemässiga fördelarna uppkommer
främst när det underkapitaliserade bolaget är beläget i ett högskatteland
medan moderbolaget finns i ett lågskatteland. När det gäller Sverige är
bolagsskatten internationellt sätt ganska låg, vilket innebär att det inte är
säkert att man vill flytta beskattningsunderlaget utanför Sveriges
territorium.114 Jag kommer därför att försöka undersöka huruvida svenska
dotterbolag med utländska ägare de facto är underkapitaliserade, samt vilka
de skattemässiga fördelarna i praktiken blir av att underkapitalisera svenska
bolag. 

Med andra ord; utgör skatteplanering med underkapitaliserade bolag ett så
pass stort problem för det svenska beskattningsunderlaget att en närmare
översyn från lagstiftarens sida behöver göras? Diskussionen om huruvida

                                                
114 Mattsson anser att även om den svenska skatten är relativt låg, finns det anledning att
diskutera problemet. Han menar nämligen att det inom flera företagsgrupper finns företag
hemmahörande där skatterna generellt sätt är förmånligare än de svenska. Vidare menar han
att dolda vinstöverföringar kan vara ett sätt att täcka förluster i utländska bolag (Mattsson,
”Vad händer med svensk internationell skatterätt under det kommande decenniet”, SvSkT
1999, s 744).
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bolagen är underkapitaliserade kommer dock att bli relativt teoretisk
eftersom det inte, så vitt jag vet, har gjorts några nya undersökningar på
detta område. 

5.1.1 Är svenska dotterbolag underkapitaliserade?

Om man kan konstatera att svenska bolag inte är underkapitaliserade i större
utsträckning verkar behovet av en reglering vara relativt liten. Arvidsson har
i sin ovan berörda artikel kritiserat Gäverth och dennes doktorsavhandling
på punkten huruvida svenska bolag är underkapitaliserade eller ej. 

Arvidsson pekar på en undersökning som gjordes av Nordiska Skatteveten-
skapliga forskningsrådet 1976 som visar att svenska bolag ej är underkapi-
taliserade. Resultatet av denna undersökning har sedan redovisats dels i en
rapport 1978 av Sven-Olof Lodin, dels 1984 i en doktorsavhandling av
Robert Joachimsson.115 Arvidsson framhåller att av Lodins rapport framgår
bl.a. att relationen mellan aktiekapital och interna lån hos de i Sverige
verksamma utlandsägda dotterbolag uppgick 1975 i genomsnitt till 59/41 för
samtliga dotterbolag. Relationen mellan utdelning och ränta på interna lån
uppgick samma år i genomsnitt till 84/16. Vidare påpekar Arvidsson att
resultatet av Joachimsson doktorsavhandling pekar på att tendensen under
perioden 1968-1975 visar att den koncerninterna finansieringens andel av
den totala finansieringen har avtagit, och att istället allt större del av
upplåningen skett externt.116 Av detta drar Arvidsson slutsatsen att svenska
dotterbolag inte är underkapitaliserade samt att troligtvis är en reglering ej
nödvändig. 

Frågan är dock vilka slutsatser man egentligen kan dra av dessa siffror.
Undersökningen säger endast att relationen mellan aktiekapital och eget
kapital i genomsnitt uppgick till 59/41, men den säger ingenting om hur
många dotterbolag som de facto var underkapitaliserade. Det är nog få som
påstår att svenska bolag genomsnittligt sätt är underkapitaliserade. Men jag
anser att även om endast ett fåtal företag är underkapitaliserade kan detta i
sig innebära ett så pass stort problem att en reglering är nödvändig.

Något annat som måste kommenteras är att undersökningen är gjord för
nästan 30 år sedan, en tid på vilket mycket kan ha hänt. Arvidsson
uppmärksammar detta faktum i sin artikel, men menar att de reformer som
skett utomlands samt i Sverige under denna tidsperiod har minskat
incitamenten till att skatteplanera med underkapitaliserade dotterbolag.117 

Det Arvidsson dock inte nämner är att även andra saker har ändrats på de
senaste 30 åren. Exempelvis har den internationella världshandeln ökat
                                                
115 Arvidsson, SvSkT, 4/99, s 199.
116 A a, s 200.
117 A a, s 200-201.
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dramatiskt liksom förekomsten av multinationella bolag som etablerar sig i
en mängd olika länder. Detta faktum för även med sig att motiven till
skatteplaneringen troligtvis har ökat. För Sveriges del kan påpekas att
mellan 1983 till 2002 har andelen bolag som är noterade på svensk
marknadsplats och som ägs av utländska personer ökat från ca 7% till ca
35%.118 Dessa faktorer gör att det är väldigt svårt att dra några slutsatser av
en rapport som gjordes för nästan 30 år sedan. 

Förutom den rapport Arvidsson hänvisar till har Regeringen gjort en
utredning som bl.a. behandlar svenska företags finansiering.119 Utredningen
bygger på material från statistiska centralbyrån och omfattar åren 1966 till
1977. Av denna undersökning framgår bl.a. följande. Upplåningen bland de
utlandsägda företagen var till högre grad koncernintern än för de svenskägda
företagen. Exempelvis så var den koncerninterna upplåningen 16,3 % av
balansomslutningen hos de utlandsägda företagen 1973. Motsvarande siffra
hos de svenskägda företagen var vid denna tidpunkt 5,4%.120 

Det är svårt att dra några bestämda slutsatser av dessa siffror. Anledningen
till att utlandsägda företag till större del gjorde sin upplåning från koncern-
företag kan vara svår att fastställa. Det är dock inte helt osannolikt att ett av
motiven kan vara skatteplanering. 

Som påpekats inledningsvis i detta kapitel har det inte gjorts några nya
undersökningar över underkapitaliserade svenska dotterbolag. Jag har därför
valt att inte lägga fram några slutsatser om huruvida svenska dotterbolag är
underkapitaliserade. Det kan dock konstateras att problemet i dagsläget finns
i andra industrialiserade länder. De flesta av dessa länders underkapitali-
seringsregler är nämligen av ett relativt färskt datum. 

5.1.2 Tjänar moderbolag på att underkapitalisera sina
svenska dotterbolag?

Skatteplanering med underkapitaliserade bolag innebär att man tar hem
vinsterna i form av ränteintäkter istället för utdelning, och detta är framför
allt skattemässigt gynnsamt om dotterbolaget ligger i ett högskatteland och
moderbolaget befinner sig i ett lågskatteland. Men det kan vara på sin plats
att undersöka hur stor denna skattemässiga förtjänst blir. 

Med andra ord; är förtjänsten så pass stor att det är lönsamt att
underkapitalisera svenska dotterbolag, vilket i sin tur motiverar en
lagreglering? 

I detta sammanhang är det viktigt att jämföra hur stor den totala beskatt-
ningen kommer att bli, d.v.s. inte endast den som drabbar dotterbolaget utan
                                                
118 Statistiska Centralbyrån, ”Ägandet av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats”
119 SOU 1982:15.
120 A a, s 74.
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även den som drabbar moderbolaget, vid valet mellan vinsthemtagning i
form av utdelning och ränta. 

Lars-Erik Wenehed har i en artikel121 undersökt den totala skatteeffekten
mellan de två finansieringsalternativen.122 Han har valt ut 90 olika länder
och undersökt skatteeffekterna om ett dotterbolag i Sverige ägs av ett
moderbolag i något av dessa länder. 

Metoden Wenehed valt är att beräkna hur räntor på aktieägarlån och
utdelningar på aktiekapital beskattas när bolaget har hemvist i Sverige och
aktieägarna i något av dessa 90 länder. Det är den totala skatten, d.v.s. både
den som drabbar dotterbolaget samt moderbolaget som är föremål för
undersökningen. Skillnaden mellan skattebelastningen på utdelning i
jämförelse med räntor anger Wenehed som ett procenttal. Om detta tal är
exempelvis är +10%, innebär det att den totala skattebelastningen är 10%
högre vid en vinsthemtagning i form av utdelning. 

I artikeln ställer sig Wenehed även frågan hur stor skattevinsten skall vara
för att det skall anses mödan värt att frångå den företagsekonomiskt bästa
lösningen. Han kommer fram till, efter diverse uträkningar, att det är svårt
att tänka sig att en skattebesparing, som är mindre än 10-15%, skulle
medföra en lånefinansiering. Detta under förutsättning att finansiering med
aktiekapital är den företagsekonomiskt riktigaste lösningen.123 

Wenehed´s studie visar att det i 55% av relationerna finns en tillräckligt stor
skattemässig fördel (d.v.s. mer än 10-15% skattebesparing) med att
finansiera ett svenskt dotterbolag med aktieägarlån istället för aktiekapital.
Han går sedan vidare och konstaterar att svenska utlandsägda dotterbolag
ägs till 87% av ägare med hemvist i EU-staterna, USA samt Norge. Alla
dessa länder befinner sig inom intervallet -14,3% och +12% skattebesparing.
Skattebesparingen motiverar därför enligt Wenehed inte lånefinansiering
från dessa länder. Av undersökningen i sin helhet drar Wenehed slutsatsen
att Sveriges nuvarande skatteregler inte uppmuntrar till lånefinansiering i
någon större utsträckning.124 

Wenehed slutsatser av denna undersökning kan kritiseras. För det första
verkar Wenehed utgå från att underkapitalisering endast används för
vinsthemtagning i allmänhet. Men moderbolag kan även använda sig av
räntedebitering i stället för utdelning för att på så sätt åstadkomma

                                                
121 Wenehed, ”Vad är internationell skatterätt eller behöver Sverige
underkapitaliseringsregler”, SN nr 3, 2003.
122 Även Gäverth har gjort en liknande undersökning (se Gäverth, Skatteplanering och
kapitaliseringsfrågor, s 70-71). Då Gäverth inte tagit hänsyn till skatteavtal och då
undersökningen inte innefattar specifika länder har jag valt att inte visa de resultat han fått
fram. 
123 Wenehed, s 148.
124 A a, s 152.
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resultatutjämning inom koncernen.125 Om dotterbolaget är vinstgivande
samtidigt som moderbolaget går med förlust kan man utjämna resultatet
företagen emellan genom räntedebiteringen. I dessa fall kan det vara
intressant att visa att den skattemässiga vinsten blir betydligt större. I
exemplet nedan har jag utgått från ett land som har samma bolagsskatt som
Sverige, samt där utdelningen kan tas emot skattefritt. Hänsyn har inte tagits
till källskatt och dubbelbeskattningsavtal, vilket i och för sig skulle leda till
ännu större skattebesparing vid räntedebitering.  

Fall 1 – Utdelning i nollresultatsfall för moderbolaget

Dotterbolag Skatt Moderbolag Skatt 
+100 28 0 0

Utdelning 72 (skattefri)

Total skatt = 28

Fall 2 – Utdelning i förlustfall för moderbolaget

Dotterbolag Skatt Moderbolag Skatt
+100 28 -100 0

Utdelning 72 (skattefri)

Total skatt = 28

Fall 3 - Ränta i nollresultatsfall moderbolaget

Dotterbolag Skatt Moderbolag Skatt
+100 -100 0 0 +100 (ränta) 28

Räntedebitering 100

Total skatt: 28

Fall 4 – Ränta i förlustfall för moderbolaget

Dotterbolag Skatt Moderbolag Skatt
+100-100 0 -100+100 (ränta) 0

Räntedebitering 100

Total skatt = 0

Detta visar att även om det inte uppstår några skattefördelar när båda
bolagen är vinstgivande kan situationen vara betydligt annorlunda om
räntedebiteringen används för att uppnå resultatutjämning. 

Något annat som måste ifrågasättas är att Wenehed utgår från att en skatte-
besparing som är mindre än 10%-15% inte skulle motivera bolagen att
lånefinansiera. Som påpekats inledningsvis (kap 2.1) kan det finnas andra
orsaker till varför man väljer att underkapitalisera sina dotterbolag. Förutom
önskan att minska sin riskexponering, kan ett skäl exempelvis vara att man
vill ha koncernens kapital så lättrörligt som möjligt, både när det gäller
tillskjutande av kapitalet som återbetalning av detsamma. Vidare är en
återbetalning av kapitalet vid lån inte lika beroende av vinstgenereringen i

                                                
125 Se bl.a. Gäverth, Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor, s 69, samt Mattsson, SvSkT
1999,  s 744.
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företaget som återbetalning av tillskottsmedel.126 Detta gör att även om
skattebesparingen inte uppgår till 10-15% kan det finnas motiv till att
underkapitalisera dotterbolagen. 

Slutsatsen av Wenehed´s rapport är att Sveriges nuvarande regler inte
uppmuntrar till lånefinansiering i någon större utsträckning. Enligt honom
vore lånefinansiering fördelaktigt för endast ca 13% av de svenska
utlandsägda företagen. 

Personligen anser jag att dessa 13% i sig räcker för att underkapitalisering
skulle kunna vara ett tillräckligt stort problem som behöver korrigeras.
Precis som jag i föregående kapitel ansåg att det räckte med att endast en
mindre grupp bolag de facto är underkapitaliserade, anser jag att det räcker
med denna finansieringsmetod är lönsam i endast 13% av de svenska
utlandsägda företagen. Om 35% av de svenska företagen är utlandsägda, och
om det lönar sig att lånefinansiera 13% av dessa, är detta skäl nog för att
åtminstone diskutera en reglering. 

5.2 Möjliga problem med en reglering

Diskussionen om en eventuell svensk reglering berör inte endast frågan om
behovet av en sådan. Det måste även undersökas vilka problem en eventuell
lagstiftning skulle stöta på. I detta kapitel kommer jag framförallt att
undersöka huruvida anti-diskrimineringsbestämmelser i dubbelbeskattnings-
avtal samt EG-rätten kan sätta käpparna i hjulet för en reglering. 

5.2.1 Underkapitaliseringsregel och dubbelbeskattningsavtal

Frågan som här ställs är om bestämmelser i våra DB-avtal på något sätt
förhindrar en tillämpning av interna underkapitaliseringsregler. När det
gäller dubbelbeskattningsavtalen kommer jag som tidigare endast beakta
OECD:s modellavtal. De frågor jag kommer att belysa är främst om avtalets
korrigeringsregel eller dess anti-diskrimineringsregler kan påverka
utformningen av en underkapitaliseringsregel. 

Att art 9.1 är relevant vid underkapitaliseringsfall har berörts ovan i 4.5.2.
Det som här skall undersökas är om artikeln förhindrar eller inskränker en
tillämpning av interna underkapitaliseringsregler. Detta ställs framför allt på
sin spets i situationer där underkapitalisering föreligger enligt dessa regler,
men den skattskyldige kan visa att de aktuella lånevillkoren motsvarar
armlängdsvillkor.127 Frågan är alltså om en stat kan använda sin interna
underkapitaliseringsregel även om den skattskyldiges inkomst därigenom
skulle uppjusteras till ett belopp högre än en armlängdssituation, eller om art

                                                
126 Gäverth, Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor, s 72.
127 Brandt, ”Inverkan av skatteavtal och EG-rätten på underkapitalisering”, SN 5/97,  s 259. 
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9.1 innebär en inskränkning av handlingsfriheten såtillvida att inkomsten
inte får höjas utöver en armlängdsinkomst?

Denna diskussion blir självklart endast relevant om man anser att syftet och
funktionen med art 9.1 är att begränsa det svenska beskattningsanspråket.
Jag kommer i detta avsnitt utgå från att så är fallet, men i övrigt hänvisa till
avsnitt 4.5.3 där denna tolkningsfråga utförligt har diskuteras.    

I kommentarerna till art 9.1 anges att bestämmelsen inte hindrar tillämpning
av interna underkapitaliseringsregler, i den mån deras effekt är att det
lånetagande företagets inkomst likställs med ett belopp motsvarande en
armlängdsinkomst. Vidare sägs i kommentarerna att underkapitaliserings-
regler normalt inte bör medföra att inkomsten höjs utöver en armlängds-
inkomst, samt att denna princip bör följas vid tillämpning av gällande
dubbelbeskattningsavtal.128 Enligt kommentarerna innebär alltså art 9.1 en
inskränkning i staternas handlingsfrihet såtillvida att det lånetagande
företagets inkomst inte får höjas utöver en armlängdsinkomst. 

Följden av detta blir att om Sverige inte vill bryta mot art 9.1 i våra
dubbelbeskattningsavtal, måste en eventuell svensk reglering utformas så att
inkomsterna inte höjs utöver en armlängdssituation. Detta torde vara svårt
om man skall införa debt to eguity-regler. Anledningen är att reglerna slår
blint på alla situationer, och kan därför medföra att inkomsten höjs utöver ett
armlängdspris. 

OECD diskuterar i 1987 års rapport i vilken mån interna underkapital-
iseringsregler strider mot art 9.1. Det sägs att när reglerna endast finns till
som ett slags ”safe heaven” regler, kan dessa vara förenliga med art 9.1.
Med detta menas att den skattskyldige, som har en för stor del lånat kapital,
alltid ges möjligheten att visa att förhållandet mellan skulderna och det egna
kapitalet är i överensstämmelse med ett ”armlängdsratio”.129 Vidare sägs att
när denna möjlighet saknas så anser majoriteten av länderna att sådana
regler strider mot armlängdsprincipen.130 

Förutom avtalets korrigeringsregel måste hänsyn också tas till anti-
diskrimineringsbestämmelserna i DB-avtalen. De skattemässiga motiven för
att angripa underkapitaliseringsfall är självklart större när långivaren har
hemvist utanför låntagarstatens jurisdiktion. Anledningen är att staterna vill
värna om sina beskattningsunderlag och ser ogärna att obeskattade medel
flyttas över gränserna. Om emellertid en underkapitaliseringsregel är
tillämplig huvudsakligen på utländska långivare kan ett underkapitaliserat
bolag, som tagit upp stora lån från sina utländska moderbolag, bli föremål
för hårdare beskattning än om långivaren haft hemvist i samma stat som
bolaget.131 Detta gör att underkapitaliseringsregler som endast tar sikte på
                                                
128 Punkt 2a och 2c av kommentarerna till art 9.
129 OECD 1987, punkt 79. Exempel på sådana länder är Portugal och Japan.
130 A a. 
131 Brandt, SN 5/97, s 260.
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utlandsägda bolag kan strida mot antidiskrimineringsförbuden i DB-avtalen.
Till skillnad från fallet med art 9.1 är det här inga tvivel om att Sverige
bryter mot avtalet om reglerna medför diskriminering. 

I modellavtalets art 24 punkt 4 finns bestämmelser som förbjuder diskri-
minering på grunden att avdrag för exempelvis ränta medges om långivaren
har hemvist i samma stat, men medges inte om långivaren har hemvist
någon annanstans. Enligt denna bestämmelse är sådan skattelagstiftning
diskriminerande om inte avdrag medges för den gränsöverskridande
betalningen på samma villkor som för en motsvarande bestämmelse inom
rikets gränser. Men det framgår också av denna artikel att sådana regler inte
är oförenliga med diskrimineringsförbudet så länge de möter kraven i artikel
9.1.132 Om underkapitaliseringsregeln begränsar avdragsrätten så att den
överensstämmer med en armlängdssituation föreligger det alltså inget hinder
enligt art 24. punkt 4 att tillämpa den. 

På grund av att bestämmelsen i art 24 punkt 4 kan utgöra ett hinder mot
interna underkapitaliseringsregler har vissa länder valt att antingen utesluta
dylika bestämmelser eller införa undantag. Exempelvis finns det en
bestämmelse i dubbelbeskattningsavtalet med Kanada (art 23 punkt 5) som
säger att art 23 punkt 4 (modellavtalets art 24 punkt 4) inte skall inverka på
tillämpningen av bestämmelser i någon av staternas interna skatte-
lagstiftning som behandlar avdrag för räntekostnader.133 Härigenom har
Kanada möjlighet att använda sina underkapitaliseringsregler utan hänsyn
till diskrimineringsförbudet i avtalet.  

För Sveriges del innebär det att om man inte vill bryta mot DB-avtalen
måste följden av en reglering bli att inkomsterna justeras till en
armlängdsnivå.  I annat fall måste man, liksom Kanada, införa undantag i
alla våra DB-avtal. Detta medför betydande svårigheter och torde inte vara
möjligt på kort sikt. 

5.2.2 Underkapitaliseringsregel och EG-rätten

Även om EG-rätten, till skillnad från dubbelbeskattningsavtal, inte
innehåller bestämmelser som uttryckligen förbjuder diskriminerande
inkomstskatteregler, finns det ändå bestämmelser som kan lägga hinder i
vägen. Det följer nämligen av EG-domstolens praxis att anti-diskrimi-
neringsreglerna i Romfördraget (RomF) är tillämpliga också på inkomst-
skatteområdet.134 Utöver den grundläggande anti-diskrimineringsbestämm-
elsen i art 12 finns det mer utformade diskrimineringsförbud på olika
områden, exempelvis i art 43 när det gäller etableringsfriheten. Det kan även
påpekas att förbudet mot diskriminering gäller såväl direkt/öppen som
indirekt/dold diskriminering.
                                                
132 Brandt, s 262.
133 A a, s 261.
134 Se exempelvis det s.k. ”avoir fiscal” målet C-270/83 [1986] ECR 273.
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Om Sverige inför en underkapitaliseringsregel kommer denna först och
främst att drabba inhemska bolag eftersom det är dessa som vägras avdrag
för sina räntor. Det rör sig alltså om en negativ olikbehandling av inhemska
objekt, vilket inte i sig innefattas av EG-rättens diskrimineringsförbud.135

EG-domstolen har dock slagit fast att en sådan olikbehandling indirekt kan
drabba ägaren till bolaget som hindras i sin rätt till fri etablering.136 

När det gäller underkapitaliseringsreglers förenlighet med diskriminerings-
förbuden i RomF fanns det tills nyligen inget avgörande från EG-domstolen. 

Diskussioner hade dock förts avseende olika länders regler förenlighet med
EG-rätten. Avseende den tyska regelns förenlighet med EG-rätten har
Michielse framhållit att137: 

”……. The cited thin capitalisation rules can therefore not be regarded as
even covert discrimination, and thus do also not offend against the EC-
Treaty.”

Detta var också den övervägande uppfattningen.138 Det är dock just denna
regel (8a§ KStG) som EG-domstolen den 12 december 2002 fann oförenlig
med diskrimineringsförbudet i 43 art RomF.139 Ännu ett exempel på hur
oförutsägbara EG-domstolens ställningstaganden är. 

Förhållandet i målet var följande. Den tyska lagen om bolagsskatt innehöll
en bestämmelse som omklassificerade räntebetalningar på lån från moder till
dotterbolag till icke avdragsgill utdelning när vissa förutsättningar var
uppfyllda.  Detta gällde dock endast om moderbolaget inte hade rätt till s.k.
skattekredit vid den tyska beskattningen, vilket framför allt var fallet för de
utländska bolagen samt för vissa skattebefriade inhemska rättssubjekt (alltså
en form av indirekt diskriminering).140 Domstolen fann att regeln träffade
nästintill uteslutande dotterbolag med utländska ägare och att en sådan
skillnad i behandling utgör ett hinder mot etableringsfriheten. Anledningen
var att regeln gör det mindre attraktivt för bolag med säte i andra länder att
förvärva, bilda eller bibehålla dotterbolag i Tyskland. 

När det gällde frågan huruvida diskrimineringen ändå var motiverade fann
domstolen att inga av de skäl den tyska staten framförde var ett sådant
tvingande hänsyn som kan motivera en diskriminering. Domstolen erinrade
inledningsvis om den fasta praxisen enligt vilken minskning av skattein-
täkter inte utför ett tvingande hänsyn som kan motivera en diskriminering.
På Tysklands invändning att regeln skall förhindra skatteflykt svarade dom

                                                
135 Brandt, s 264.
136 Se exempelvis c-397/98 Metallgesellschaft.
137 Michielse, Tax Treatment of Financial instruments, s 126.
138 Brandt, s 265.
139 Lankhorst-Hohorst Gmb H v Finanzamt steinfurt, mål C-324/00.
140 Ståhl, ”Skattenytt internationellt”, SN 3/2003, s 193.
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stolen att den situation som regeln avser träffa inte i sig medför risk för
skatteflykt. Regeln träffar varje situation, även när det inte rör sig om
skatteflykt (vilket det inte gjorde i det aktuella fallet).

Innebörden av fallet blir att Tyskland nu måste välja på att ta bort reglerna
eller låta dessa vara tillämpliga på alla företag.141 

Förutom Tysklands regel så har även Frankrikes regel varit föremål för
domstolsprövning. Den 11 Juli 2002 fastslog The lower court of Gergy-
Pontoise att den franska regeln stred mot art 43 i RomF.142 I detta fall var
det alltså frågan om en nationell domstol som prövade reglernas förenlighet
med EG-rätten. Det kan påpekas att domstolen även undersökte huruvida
underkapitaliseringsreglerna stred mot det fransk-italienska DB-avtalet.
Eftersom Frankrike hade infört ett undantag för underkapitaliseringsregler i
detta avtal förelåg dock inga hinder. 

Dessa två fall visar att risken är stor att underkapitaliseringsregler är
oförenliga med EG-rätten. Det är inte helt osannolikt att andra länders
underkapitaliseringsregler, vilka liknar de tyska och franska, nu ligger i
farozonen för EG-domstolens prövning. För Sveriges del innebär detta
självklart att man måste vara ytterst noggrann om man skall införa en
reglering, och se till så att denna inte är diskriminerande på något sätt
(åtminstone inte mot EU-länder). Detta blir självklart svårt eftersom det
ligger en sorts inbyggd diskriminering i själva tankesättet bakom en
underkapitaliseringsregel. Det är ju de utlandsägda dotterbolagen som man
vill komma åt med en reglering.143

                                                
141 Se Tax News Services, 6/1 2003, Issue 2, Volume 37, s 19.
142 Tax News Services, 2/12 2002, Issue 2, Volume 26, s 684.
143 Schweiz har dock infört underkapitaliseringsregler som tar sikte huvudsakligen på
inhemska räntebetalningar. Motivet är att avdragsrätten för ränteutgifter medför en
möjlighet att kringgå det första ledet i en ekonomisk dubbelbeskattning av utdelad inkomst.
(se Brandt, s 255, not 7.)
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6 Diskussion

6.1 Nuvarande svenska regler

Denna framställning har inledningsvis berört en fråga som tidigare varit
föremål för diskussion men som ej prövats av domstol, nämligen om
principen om genomsyn och lagen om skatteflykt kan användas på
underkapitaliseringsfall. Slutsatsen är att båda dessa vägar får svårt att vinna
framgång. Jag har även tagit upp en fråga som numera får anses definitivt
avgjord, nämligen om man med hjälp av den svenska korrigeringsregeln kan
omklassificera ett lån till ett kapitaltillskott. 

Vad som däremot, enligt min kännedom, inte varit föremål för en analys, är
om svenska myndigheter kan tillämpa art 9.1 på underkapitaliseringsfall.
Anledningen till detta är enligt min mening följande. 

För det första är det oklart vilken funktion avtalets regel är meningen att ha.
Är den en enskild beskattningsgrund eller är den endast illustrativ och
eventuellt begränsande? 

För det andra skulle en tillämpning av art 9.1 på underkapitaliseringsfall
medföra att Sverige beskattade en viss inkomst som inte kan beskattas med
stöd av intern rätt. Detta innebär att man måste undersöka om den gyllene
regeln sätter stopp för en tillämpning.

Gäverth, som i sin doktorsavhandling utförligt går igenom i vilken mån
nuvarande svenska regler kan används på underkapitaliseringfall, tar inte
upp frågan om art 9.1 kan användas i dagsläget. Istället förespråkar han att
man justerar den nuvarande korrigeringsregeln så att den får samma utform-
ning som avtalets, och på så sätt kan användas på underkapitaliseringsfall.144

Anledningen till detta är att Gäverth anser att den gyllene regeln förhindrar
en tillämpning.145 

Jag har i denna framställning lagt ihop diskussionen om tillämpningen av art
9.1 på underkapitaliseringsfall med diskussionen om artikelns funktion,
samt med förhållandet mellan de olika korrigeringsreglerna. Min slutsats är
att art 9.1 är tillämplig på underkapitaliseringsfall. Jag anser även att artikeln
är en självständig beskattningsgrund samt att det inte finns något hinder från
att använda den. 

                                                
144 Gäverth, Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor, s 58-59.
145 Gäverth, A a, s 43. Gäveth diskuterar dock inte huruvida den gyllene regeln även avser
avtalets korrigeringsregel. Om orsaken är att Gäverth inte uppmärksammat den diskussion
som har förts, eller om det är p.g.a. utrymmesbrist är svårt att avgöra. Det kan även vara så
att Gäverth anser att frågan är så pass klar att den inte behöver kommenteras. 
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6.2 Framtida reglering

Min åsikt är alltså att det teoretiskt sätt är möjligt att komma till rätta med
underkapitaliseringsfall med stöd av avtalets korrigeringsregel. Trots detta
finns det ändå anledning att gå ett steg vidare och undersöka om Sverige
borde införa rena underkapitaliseringregler. Anledningen är följande. 

För det första är min slutsats avseende avtalets korrigeringsregel troligtvis
kontroversiell och kan bli föremål för kritik. 

För det andra, även om artikeln kan användas är det inte en effektiv metod.
En bedömning enligt art 9.1 ställer höga krav på skattemyndigheterna i form
av utredningar och bevissvårigheter. Därför kommer tillämpningssvårigheter
att föreligga. Ur denna synvinkel vore det mer effektivt att införa en särskild
reglering som endast tar sikte på underkapitaliseringsfall. 

Huruvida underkapitalisering är ett så pass stort problem att en reglering
behövs har jag berört ovan. Jag är medveten om att denna diskussion är
teoretisk och att inga definitiva slutsatser har framlagts. Om Sverige väljer
att införa en reglering anser jag att en grundlig undersökning bör göras om
behovet av en sådan. Det faktum att ett flertal länder har valt att införa
regleringar, samt att problemet uppmärksammats av OECD samt IFA, talar
dock för att det inte är osannolikt att en reglering behövs även i Sverige.

Jag har visat att införandet av en reglering kommer att stöta på hinder, både
från våra dubbelbeskattningsavtal samt från EG-rätten. Om man väljer att
utforma en underkapitaliseringsregel måste därför följande beaktas.
Tillämpningen av regeln får inte leda till att resultatet för det svenska
företaget höjs mer än det skulle göra i en armlängdssituation. I annat fall kan
regeln komma att strida mot diskrimineringsförbudet i våra DB-avtal.
Alternativet att ändra denna artikel i alla Sveriges avtal för att undanta
underkapitaliseringsregler bedömer jag som ej realistiskt. 

Vidare måste även diskrimineringsförbudet i art 43 RomF beaktas. Det står
numera klart att underkapitaliseringsregler kan strida mot detta förbud.
Utformningen av regeln måste därför ske så att den inte diskriminerar
utlandsägda företag. Som jag ser det är det enda möjliga tillvägagångssättet
att regeln träffar samtliga svenska företag, vare sig de är utlandsägda eller ej.
Detta medför dock att en oönskad effekt uppnås. Sverige är nämligen inte
bekymrade över att svenska bolag med svenska ägare är underkapitaliserade.
I detta fall förlorar Sverige inte något beskattningsunderlag eftersom
moderbolaget beskattas för räntan i Sverige. 
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7 Slutsats
Problemet med underkapitalisering av utländska dotterbolag är uppmärk-
sammat både i Sverige och utomlands. Till skillnad från de flesta länder har
Sverige dock valt att inte införa någon reglering mot problemet. Detta är
något förvånande eftersom Sverige skulle kunna vara intressant ur
underkapitaliseringssynpunkt då vi saknar källskatt på räntebetalning till
utlandet. Generalrapportören i ämnet ”ränteavdrag” vid IFA:s kongress
1994, Arnold, kommenterade Sveriges inställning146:

”It is difficult to understand or explain the absence of thin capitalization
rules in some countries. For example, in Sweden, not only is there no
protection against the use of excessive debt by non-residents in financing
Swedish corporations, but also there is no withholding tax on interest.
Perhaps the only explanation is that until recently Sweden had a
comprehensive system of exchange controls. For many developing
countries, the lack of thin capitalization rules may be explained by a
relatively unsophisticated approach to income taxation and by a desire to
attract foreign investments.”

Enligt Generalrapportören är det svenska rättsläget alltså jämförbart med
kapitalimporterade utvecklingsländer. Det är svårt att dra några slutsatser
angående Sveriges underlåtenhet att införa en reglering mot underkapital-
isering. Anledningen kan vara att man inte anser att det föreligger ett
problem, men det kan också vara så att man vill locka utländska investerare.
Personligen anser jag att man borde tillsätta en utredning som noggrant
undersöker om Sverige i likhet med andra länder skall införa en reglering.
Denna utredning borde dels undersöka behovet av en reglering och dels
undersöka hur en sådan reglering kan göras förenlig med våra DB-avtal och
EG-rätten. 

När det gäller den nuvarande regleringen i Sverige har jag konstaterat att
denna erbjuder ett svagt skydd mot skatteplanering med underkapitaliserade
bolag. Jag anser dock att man genom att tillämpa art 9.1 i våra DB-avtal kan
åstadkomma ett visst skydd. Eftersom denna komplicerade fråga ännu inte
fått sin lösning föreslår jag följande:

För det första borde OECD komma fram till en gemensam tolkning av art
9.1, d.v.s. klarlägga vilken funktion artikeln skall ha. Det är för mig
uppseendeväckande att man inte har gjort detta hittills. Modellavtalet
används av ett stort antal länder, både medlemsländer och icke
medlemsländer. När dessa länder ingår DB-avtal med varandra borde det
vara av yttersta vikt att man är medveten om bestämmelsernas innehåll och
funktion. Detta gäller särskilt för korrigeringsregeln. 

                                                
146 Gäverth, Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor, s 63, not 141.
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För det andra borde den svenska lagstiftaren klarlägga hur den gyllene
regeln är avsedd att användas. Skall den vara begränsad till skattskyldighets-
frågor (och vad är definitionen på det), eller gäller den oavsett bestämmel-
sernas karaktär? Det torde inte vara svårt att i inkorporationslagen till våra
DB-avtal specificera förhållandet mellan avtalen och intern rätt. 

När det gäller en eventuell framtida underkapitaliseringsregel kan argument
för och emot en sådan framföras. Ett skäl till att införa en reglering är att det
finns nackdelar med att tillämpa art 9.1 på en underkapitaliseringssituation. 

För det första innebär tillämpningen av en armlängdsregel att en stor
belastning kommer att läggas på skattemyndigheterna i form av utredningar
etc. 

För det andra uppkommer vid tillämpningen av en armlängdsregel ofta
frågor om bevisbördans placering och beviskravets höjd, något som gör
tillämpningen problematisk. Detta slipper man till stor del vid införandet av
en underkapitaliseringsregel. Det räcker med att konstatera att det svenska
bolaget har en för stor andel lånat kapital för att omklassificera räntan till
utdelning. En underkapitaliseringsregel är alltså betydligt effektivare när det
gäller att komma till rätta med underkapitaliserade bolag.  

Ett annat skäl till att införa underkapitaliseringsregler är att den internatio-
nella utvecklingen går mot att allt fler länder inför sådana regler. Detta talar
för att man i Sverige åtminstone bör undersöka införandet av en reglering.
Om Sverige också väljer att införa dessa regler bidrar vi härigenom även till
en viss harmonisering av den internationella skatterätten inom företrädesvis
OECD. 

Som argument mot införandet av en reglering kan sägas att förekomsten av
ekonomisk dubbelbeskattning kan öka. Det är nämligen inte alls säkert att
moderbolagslandet gör samma omklassificering av räntan som dotterbolags-
landet. 

Vidare är det så att underkapitaliseringsregler medför att beskattningen
bygger på vissa schabloner. Eftersom tillämpningen av dessa regler slår blint
på alla fall blir följden att även ”oskyldiga” drabbas, d.v.s. även de företag
som valt finansieringsstrukturen av helt andra skäl än skatteskäl. Graden av
lånefinansiering kan även vara beroende av vilken bransch företaget
befinner sig i, om det är ett försäljnings- eller tillverkningsföretag mm. En
underkapitaliseringsregel tar inte hänsyn till dessa faktorer.  

Slutligen kan som ett argument mot införandet av underkapitaliseringsregler
återigen påpekas att en reglering kommer att stöta på problem. Tills nyligen
hade vi enbart dubbelbeskattningsavtalen att ta hänsyn till. Numera står det
dock klart att det största hindret förmodligen finns i form av EG-rätten.  
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Bilaga A

Korrigeringsregeln: IL 14:19-20§§

Oriktig prissättning m.m.

19 § Om resultatet av en näringsverksamhet blir lägre till
följd av att villkor avtalats som avviker från vad som skulle
ha avtalats mellan sinsemellan oberoende näringsidkare, skall
resultatet beräknas till det belopp som det skulle ha uppgått
till om sådana villkor inte funnits. Detta gäller dock bara
om

1. den som på grund av avtalsvillkoren får ett högre resultat
inte skall beskattas för detta i Sverige enligt
bestämmelserna
i denna lag eller på grund av ett skatteavtal,

2. det finns sannolika skäl att anta att det finns en
ekonomisk
intressegemenskap mellan parterna, och

3. det inte av omständigheterna framgår att villkoren kommit
till av andra skäl än ekonomisk intressegemenskap.

I 25 kap. 8 § finns bestämmelser om att det belopp som
resultatet skall ökas med i vissa fall skall behandlas som en
kapitalvinst.

20 § Ekonomisk intressegemenskap som avses i 19 § 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, eller

- samma personer, direkt eller indirekt, deltar i ledningen
eller övervakningen av de båda företagen eller äger del i
dessa
företags kapital.
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