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Sammanfattning 
CFC-regler infördes i Sverige år 1990. Detta regelverk tillämpades ytterst 
sällan. Den största anledningen till detta var att indirekta andelar i utländska 
bolag vid den tidpunkten inte kunde läggas till grund för beskattningen. 
Således kunde beskattning undvikas om ett holdingbolag användes för att 
äga andelar mellan svenska bolag och lågbeskattade bolag. I doktrin har 
denna brist i lagstiftningen uppmärksammats och det har hävdats att det var 
lättare att undkomma reglerna än att träffas av dem. 
 
De nya reglerna för skattefrihet på realisationsvinster och utdelningar på 
näringsbetingade andelar krävde enligt regeringen även en reformering av 
den svenska CFC-lagstiftningen. I proposition 2003/04:10 lades ett förslag 
fram  som antogs av riksdagen den 4 december 2003. Reglerna trädde i kraft 
den 1 januari 2004. De främsta förändringarna av regelverket innebär att det 
tidigare kritiserade kontrollrekvisitet avskaffades samt att även indirekt 
ägande kan läggas till grund för beskattningen.   
 
En ytterliggare förändring med de nya CFC-reglerna är att de i större mån 
än tidigare träffar inkomster från bolag som omfattas av diverse 
dubbelbeskattningsavtal som Sverige ingått. Detta aktualiserar frågan i fall 
en konflikt uppstår mellan dubbelbeskattningsavtalen och CFC-reglerna. 
Regeringen erkänner att det kan finnas en sådan konflikt, genom att 
behandla problematiken i den proposition som föregick nuvarande CFC-
regler.  Enligt regeringen ska dubbelbeskattningsavtal tolkas utifrån 
kommentarerna till OECD:s modellavtal. Dessa kommentarer stadgar klart 
och tydligt att tillämpligheten av intern CFC-lagstiftning inte hindras av 
ingångna dubbelbeskattningsavtal. 
 
Jag finner dock starka skäl till att kritisera regeringens bedömning. I 
dubbelbeskattningsavtalen stadgas att inkomst av rörelse ska beskattas i 
hemviststaten. CFC-reglerna innebär att inkomsterna beskattas hos 
delägaren i annan stat än hemviststaten innan någon utdelning äger rum. 
Blir inkomsten beskattad hos delägaren innebär detta att Sverige återtar en 
bortförhandlad beskattningsrätt, vilket inte är möjligt utan samtycke av 
övriga stater med vilka Sverige ingått dubbelbeskattningsavtal.  
 
Förvisso tillåter kommentarerna till OECD:s modellavtal att CFC-regler 
införs även gentemot bolag i avtalsstater. Jag är dock tveksam till vilket 
rättskällevärde som kommentarerna har. Staterna har inte överlämnat någon 
lagstiftningskompetens till OECD. Huvudregeln är att traktater, vilket 
dubbelbeskattningsavtal är, ska tolkas enligt Wienkonventionen. I arbetet 
försöker jag därför utifrån Wienkonventionen analysera vilket 
tolkningsvärde kommentarerna har. Slutsatsen blir att kommentarerna har 
ett ytterst begränsat tolkningsvärde i den aktuella situationen och att de 
därför endast i undantagsfall kan användas för att legitimera användningen 
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av CFC-beskattning gentemot stater med vilka Sverige ingått 
dubbelbeskattningsavtal. 
 
Det uppstår således en konflikt mellan CFC-reglerna och 
dubbelbeskattningsavtal. Enligt den s.k. gyllene regeln äger 
dubbelbeskattningsavtalens regler företräde framför interna regler vid en 
regelkonkurrens. Detta leder till att domstolarna vid en konflikt måste bortse 
från CFC-reglerna. Följdfrågan blir hur Sverige ska komma till rätta med 
denna konflikt. Ett sätt är givetvis att ändra nuvarande CFC-regler. Ett annat 
tillvägagångssätt är att omförhandla dubbelbeskattningsavtalen, så att de 
antingen innehåller en artikel som medger intern CFC-lagstiftning eller att 
lågbeskattade företag i avtalsslutande stater inte omfattas av avtalen. 
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Förord 
Att arbeta med CFC-reglerna har verkligen varit intressant. Det är ett ämne 
som ligger i tiden. Behandlingen av problematiken kring 
dubbelbeskattningsavtalen och CFC-reglerna har varit särskilt 
medryckande. Jag har här konfronterats med en mängd problem som varit 
ytterst stimulerande. Det är även spännande att jag behandlat ett ämne som 
inte varit uppe till prövning i svensk domstol. Det finns därför inget facit. 
Tiden får utläsa i fall mina slutsatser varit riktiga. 
 
Jag vill först och främst framföra ett stort tack till mina handledare Sture 
Bergström och Annette Bruzelius, som hjälpt mig i sökandet av material och 
som givit mig vägledning under arbetets gång. Jag vill dessutom passa på att 
tacka Alexandra, som stått ut med mig under de månader jag skrivit på mitt 
examensarbete, och som dessutom bistått mig med korrekturläsning. 
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1 Inledning 
Som huvudprincip i svensk internationell skatterätt gäller att delägare inte 
beskattas för sina inkomster i en utländsk juridisk person förrän vinsten tas 
hem via utdelning eller avyttring av andelar. CFC-reglerna bryter mot denna 
princip genom att löpande beskatta delägarna för de vinster som 
uppkommer i den utländska juridiska personen. 
 
I och med att den svenska valutalagstiftningen avskaffades 1989 blev 
kapitalrörelserna fria och det blev möjligt för alla att etablera bolag 
utomlands. Bolag kunde därmed etableras i lågskatteländer eller 
skatteparadis och inkomster överföras till dessa bolag i syfte att undvika 
skatt eller att uppskjuta beskattningen. Det fanns därför ett stort behov att 
kunna beskatta till utländska bolag överförda inkomster. Sveriges första 
CFC-regler trädde i kraft den 1 januari 19901. 
 
CFC-lagstiftning är ett instrument för att förhindra urholkandet av inhemskt 
skatteunderlag genom export av kapital till i utlandet placerade företag2.  
Med andra ord är CFC-lagstiftning ett verktyg för att hindra 
skatteplaneringsåtgärder som minskar skattebasen. Wenehed ser två möjliga 
primära syften från lagstiftarens sida att införa CFC-regler3. För det första 
kan CFC-reglernas primära syfte vara att tidigarelägga en i annat fall 
uppskjuten delägarbeskattning av inkomster i utländska bolag. För det andra 
kan det primära syftet istället vara att förhindra att den skattskyldiga 
undviker skatt genom att överföra inkomster till det utländska bolaget.  
 
CFC-reglerna från 1990 har fått utstå mycket, enligt min mening berättigad, 
kritik. Mig veterligen tillämpades CFC-reglerna ytterst sällan. Vad 
orsakerna till att CFC-reglerna tillämpats så pass sällan är kan endast 
spekuleras i. En av orsakerna torde vara att reglerna är utformade så att de 
är relativt enkla att kringgå. Lauritzens diplomatiska ståndpunkt är att det 
snarare krävs aktivitet för att omfattas av reglerna än för att undkomma 
dem4. En annan möjlig orsak till att reglerna tillämpats så pass sällan är den 
begränsade informationsmöjlighet som svenska skattemyndigheter har 
gällande förhållanden i skatteparadis och lågskatteländer. 
 
1998 års företagsskatteutredning lämnade 2001 det gemensamma 
betänkandet Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar5. I 
betänkandet föreslogs att beskattningen av kapitalvinster på 
näringsbetingade andelar skulle avskaffas samt att möjligheterna skulle 
utvidgas för företag att skattefritt ta emot utdelningar på näringsbetingade 
                                                 
1 Sverige hade dock dessförinnan en begränsad CFC-lagstiftning, genom den s.k. 
Luxemburg-paragrafen från 1933. Dess innehåll ska inte beröras närmare i detta arbete. 
2 Lauritzen, s. 825 
3 Wenehed I, s. 53. 
4 Lauritzen, s. 834. 
5 SOU 2001:11. 
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andelar. Utredningen menade dock att en sådan förändring av 
skattebestämmelserna skulle innebära en risk för att oönskade 
skatteplaneringsåtgärder genomförs i form av s.k. ränteavdragsarbitrage. 
Därför föreslog utredningen även nya och utvidgade regler för beskattning 
av CFC-bolag med syfte att motverka ränteavdragsarbitrage och att även i 
övrigt motverka att den svenska bolagsskattebasen urholkas. 
 
Det förslag som lämnades i det första skedet fick dock utstå stark kritik 6. 
Med anledning av kritiken utarbetades ett helt nytt förslag till nya CFC-
regler. Förslaget lades fram för riksdagen genom proposition 2003/04:10. 
Den 4 december 2003 antogs propositionen. De nya CFC-reglerna gäller 
från den 1 januari 2004. 
 
Det kan uppstå en konflikt mellan CFC-regler och ingångna 
dubbelbeskattningsavtal.  Denna konflikt består i att 
dubbelbeskattningsavtalen som regel medför att inkomster endast ska 
beskattas där ett företag har sitt domicil. CFC-reglerna bryter mot denna 
regel genom att beskatta delägaren i hemviststaten för ett företags 
inkomster. Eftersom CFC-reglerna från 1990 i princip enbart drabbade 
bolag i stater som Sverige inte ingått dubbelbeskattningsavtal med7 fanns 
det inget skäl att ta upp denna potentiella konflikt. Nuvarande CFC-regler 
gör dock formellt ingen särskillnad på företag med hemvist i stater varmed 
Sverige ingått dubbelbeskattningsavtal. 

                                                 
6 Finansdepartementets promemoria CFC-regler, s. 9. 
7 Se vidare kap. 3.1.2. 
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2 Metod 
 

2.1 Syfte och avgränsningar 

 
Tanken bakom detta arbete är att redogöra för de nya CFC-reglerna. Denna 
redogörelse kommer att ske i ljuset av de tidigare CFC-reglerna. Läsaren 
kommer därmed att bli införstådd i vilka skillnader som föreligger mellan 
regelkomplexen. Mina förhoppningar är därmed att läsaren kommer att få en 
förståelse för varför det fanns ett behov av en förnyad CFC-lagstiftning.  
 
En ytterliggare aspekt som kommer att behandlas är om de nya CFC-
reglerna står i strid med de dubbelbeskattningsavtal som Sverige slutit med 
andra stater. Som jag i ett senare skede kommer att redogöra för kan 
nämligen en regelkonkurrens uppstå – dubbelbeskattningsavtal stipulerar en 
tillämpning medan CFC-reglerna stipulerar en annan.   
 
Syftet är således tvåfaldigat. Det ena syftet är att redogöra för de nya CFC-
reglerna. Min andra avsikt är att diskutera förhållandet mellan de nya CFC-
reglerna och de svenska skatteavtalen. 
 
Arbetet är på intet sätt avsett att ge någon uttömmande beskrivning av CFC-
reglerna. En mängd intressanta aspekter måste därför lämnas utanför 
arbetets ram. Min avsikt är att läsaren ska få ett grepp om helheten och 
förstå de viktigaste punkterna i den nya CFC-lagstiftningen. Vidare avser 
jag inte att redogöra för det förslag som lämnades ursprungligen av 
företagsskatteutredningen, SOU 2001:11. Min avsikt är inte heller att rikta 
materiell kritik mot CFC-reglerna, även om sådan kritik kan vara  befogad. 
Jag har dock för avsikt att behandla i fall CFC-reglerna uppfyller sitt av 
regeringen givna syfte. Slutligen ska påpekas att jag i mitt arbete valt att 
bortse från den problematik som råder mellan CFC-lagstiftningen och EG-
rätten.  
 
 

2.2 Frågeställning 

Den frågeställning som jag avser att besvara är främst följande: 
 
Är de svenska CFC-reglerna förenliga med de skatteavtal som Sverige 
ingått? 
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2.3 Metod och Material 

 
Vid redogörelsen för tidigare och nuvarande CFC-lagstiftning kommer jag 
att använda mig av den rättsdogmatiska metoden. Denna metod utgår i 
nämnd ordning från lagtextens ordalydelse, förarbeten, praxis och doktrin8. 
Jag kommer härvid främst begagna mig av lagtext, förarbeten och doktrin. 
Praxis kommer knappt att användas, då institutet inte har bearbetats i de 
svenska domstolarna.  
 
Jag har i den deskriptiva delen av nuvarande CFC-regler och tidigare 
rättsregler i största möjliga mån använt mig av lagtext. Om lagtexten varit 
oklar i en specifik fråga har jag sökt svar på denna fråga primärt i förarbeten 
och sekundärt i doktrinen. Valet av material har således varit styrt av den 
rättsdogmatiska metoden. 
 
Även vid redogörandet för CFC-reglernas förenlighet med våra 
dubbelbeskattningsavtal kommer jag att använda mig av den 
rättsdogmatiska metoden.  
 
Mitt materialsökande för konflikten mellan CFC-lagstiftningen och 
dubbelbeskattningsavtalen har blivit beroende av mitt tankesätt. Kärnfrågan 
för konflikten har jag ansett vara vilken betydelse som kommentarerna till 
OECD:s modellavtal ska tillmätas vid tolkningen av 
dubbelbeskattningsavtal. Jag har därför främst begagnat mig av sådan 
litteratur. Jag  har även använt mig av utländska rättsfall för att exemplifiera 
problematiken och finna vägledning.   Kritik kan dock riktas mot att jag 
begagnat mig av inofficiella översättningar av dessa domar istället för 
rättsfallen på originalspråk. Detta har skett p.g.a. språkliga brister i 
rättegångsspråken finska och franska. 
 
 

2.5 Disposition 

 
I det inledande kapitlet kommer jag att behandla Sveriges tidigare CFC-
regler, d.v.s. de som gällde fram till den första januari 2004. Läsaren får då 
en inblick i hur CFC-reglerna sett ut historiskt och varför dessa regler varit 
så pass ineffektiva. Jag kommer inte att redogöra för reglerna i detalj, utan 
endast ge en redogörelse för de huvudprinciper som ligger bakom reglerna. 
 
I det därpå följande kapitlet, kapitel 4, kommer jag att behandla de CFC-
regler som började gälla den 1 januari i år. Jag kommer i detta kapitel att 
vara mera detaljerad, men trots det inte ge en fullt heltäckande redovisning 

                                                 
8 Peczenik, s. 33 f. 
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av reglerna. De, enligt min mening, mest betydelsefulla bestämmelserna 
kommer dock att tas upp. 
 
I kapitel 5 kommer jag att försöka analysera CFC-reglernas 
överensstämmelse med av Sverige ingångna skatteavtal. Jag börjar med att 
allmänt och kortfattat beskriva dubbelbeskattningsavtalens inverkan på 
intern rätt samt principerna för tolkning av dubbelbeskattningsavtal. Jag 
kommer särskilt att behandla vilken betydelse kommentarerna till OECD:s 
modellavtal har vid tolkningen av dubbelbeskattningsavtal. Jag kommer 
därpå att redogöra för vilken konflikt som kan föreligga mellan CFC-regler 
och dubbelbeskattningsavtal.  Propositionens ställningstagande i 
konfliktfrågan samt vägledande utländska rättsfall kommer därefter att 
beskrivas. Jag  avslutar kapitlet med min analys av  konflikten. 
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3  Tidigare CFC-regler 
 

3.1 Utländska bolag och annan utländsk juridisk 
person 

 
Enligt tidigare CFC-lagstiftning kunde enbart inkomster från utländska 
juridiska personer, som ej var att anse som utländska bolag, drabbas av 
CFC-beskattning. 
 
Definitionen av en utländsk juridisk person fanns i 6 kap 8 §, 1 st. IL. Enligt 
detta stycke var en utländsk association en utländsk juridisk person om 
associationen: 
 
”… enligt lagstiftningen i den stat där den är hemmahörande kan förvärva 
rättigheter, ikläda sig skyldigheter och föra talan inför domstol och andra 
myndigheter och över vilkens förmögenhetsmassa de enskilda delägarna 
inte fritt kan förfoga”. 
 
Utländska juridiska personer skulle enligt 6 kap 8§, 3 st. IL indelas i 
utländska bolag och andra utländska juridiska personer än utländska bolag. 
Som tidigare nämnts kunde enbart andra utländska juridiska personer än 
utländska bolag bli föremål för löpande delägarbeskattning enligt 6 kap 13-
16 §§ IL. 
 
Om en utländsk juridisk person uppfyllde ett av följande två kriterier var det 
att anse som ett utländskt bolag: 
 

1. Beskattningen var likartad med den som gäller för svenska 
aktiebolag – se tidigare lydelse av 6 kap 9 §, 1 st. IL.  

2. Den utländska juridiska personen hörde hemma och var skattskyldig 
till inkomstskatt i någon av de i paragrafen uppräknade stater med 
vilka Sverige ingått skatteavtal, om personen omfattades av avtalets 
regler om begränsning av beskattningsrätten och personen hade 
hemvist i denna stat enligt avtalet – se tidigare lydelse av 6 kap 10 § 
IL. 

 
Dessa kriterier finns anledning att utveckla närmare här. 
 

3.1.1 Likartad beskattning  

 
För att ett utländskt bolag skulle vara för handen krävdes, enligt 6 kap 9 §, 1 
st. IL, att beskattningen var likartad den som gällde för svenska aktiebolag. 
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Skatteunderlaget skulle beräknas enligt svenska regler och vara en direkt 
skatt på inkomst9. Vid jämförelsen ifall skatten är likartad var det enligt 
förarbetena den direkta skatten som var föremål för jämförelse med den 
svenska bolagsskatten10.  
 
I förarbetet konstaterades att den faktiska skattebelastningen på svenska 
aktiebolag inte motsvarar den nominella skattesatsen11. Till följd därav var 
det inte heller den nominella, utan den faktiska utländska skatten som skulle 
användas vid prövningen om den utländska beskattningen var likartad den 
svenska12. Beskattningen borde dock inte, vid en jämförelse med svenska 
regler, vara generellt sett mycket förmånligare13.  
 
Vilken faktisk skattenivå som krävs för att s.k. likartad beskattning ska 
föreligga behandlas dock inte närmare i förarbetena. Vilken faktisk 
skattenivå som krävs har dock diskuterats flitligt inom doktrinen. Wenehed 
är av uppfattningen att den effektiva beskattningen i en utländsk stat bör 
ligga mellan 17 procent och 27 procent för att vara likartad den svenska14. 
Dahlberg, Mattson och Pelin är dock av uppfattningen att beskattningen är 
likartad den svenska om den uppgår till 15 procent eller t.o.m. så lågt som 
10 procent15. Förarbetena till 16 § , 2 mom. och 7 §, 8 mom. SIL16 ger enligt 
min mening stöd för de senares ställning17. Förarbetena stadgar att jämförlig 
beskattning i 7 §, 8 mom. SIL ungefär motsvarar 15 procent och att 
rekvisitet likartad beskattning i 16 §, 2 mom. SIL kan vara ännu lägre.  
 

3.1.2 Vita listan 

 
En utländsk juridisk person ansågs alltid som ett utländskt bolag om 
personen hörde hemma i en av de i 6 kap 10 § IL uppräknade länderna – den 
s.k. vita listan – samt om personen omfattades av avtalets regler om 
begränsning av beskattningsrätten och om personen enligt avtalet hade 
hemvist i denna stat. 
 
Ett första steg var att Sverige hade ingått ett avtal med det andra landet som 
är uppräknat i den vita listan. En intressant frågeställning är om samtliga 
stater med vilka Sverige ingått dubbelbeskattningsavtal ingick i den vita 
listan. När lagstiftningen infördes 1990 ingick samtliga stater med vilka 
Sverige ingått dubbelbeskattningsavtal i den vita listan18. I förarbetena 
påpekas att bolag, som omfattas av dubbelbeskattningsavtal, har prövats 
                                                 
9 SOU 1988:45, s. 63. 
10 Ibid., s. 108. 
11 Prop. 1989/90:47, s. 18. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Wenehed, CFC-lagstiftningen, s 352. 
15 Mattson I, s. 47, Dahlberg I, s. 139 samt Pelin, s. 63. 
16 Sedermera 6 kap 9 § IL samt 24 kap 20 § IL.  
17 Se prop. 1990/91:107 s. 29. 
18 Wenehed I, s 365. 
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avseende om beskattning är likartad med den för svenska aktiebolag19. Prop. 
1993/94:50 antyder dock att anledningen till att samtliga stater med vilka 
Sverige ingått dubbelbeskattningsavtal omfattades i den vita listan, var att 
man vid införandet av CFC-reglerna var osäker på om det var förenligt med 
dubbelbeskattningsavtalen att beskatta inkomster i bolag med hemvist i 
andra avtalsstater20. 
 
Konstruktionen att generellt undanta utländska bolag som omfattades av 
svenska dubbelbeskattningsavtal frångicks dock i ett senare skede. Den 
osäkerheten angående huruvida det var förenligt med 
dubbelbeskattningsavtalen undanröjdes, enligt prop. 1993/94:50, med 
OECD:s modellavtal från år 199221. I propositionen anförs följande: 
 
” Ett problem beträffande reglerna om utländska juridiska personer är att 
löpandebeskattning inte kan ske när den utländska juridiska personen 
omfattas av ett dubbelbeskattningsavtals förmånsregler. Anledningen till 
detta var att det vid reglernas tillkomst inte var klarlagt huruvida en sådan 
löpandebeskattning kunde anses vara i strid med åtagandena i avtalen. 
Numera är en stor majoritet av OECD:s medlemsländer av den 
uppfattningen att en sådan beskattning inte anses vara i strid med avtalen 
(se p. 22 och 23 i kommentaren till artikel 1 i OECD:s modellavtal, 1992).” 
 
De från den tidigare vita listan uteslutna dubbelbeskattningsavtalen var 
Australien, Cypern, Malaysia, Spanien och Thailand22. Det fanns därför 
även skäl att för tidigare lagstiftning göra en undersökning huruvida en 
konflikt uppstod mellan avtalen och den löpande beskattningen. En sådan 
undersökning kommer endast att göras här vad avser den nyantagna CFC-
lagstiftningen i kap. 5. Undersökningen torde dock i stor mån även vara 
tillämplig på äldre CFC-lagstiftning.  
 
En ytterliggare förutsättning för att en utländsk juridisk person enligt 6 kap 
10 § IL skulle anses vara ett utländskt bolag var att personen omfattades av 
avtalets begränsning av beskattningsrätten. I många svenska 
dubbelbeskattningsavtal finns det särskilda regler som utesluter vissa 
bolagstyper från avtalets förmåner23.  
 
Det sista kriteriet för att en utländsk juridisk person, enligt 6 kap 10 §, var 
att anse som ett utländskt bolag var att personen omfattades av avtalets 
hemvistbegrepp.  
 
Ett bolags hemvist kan bestämmas dels utifrån intern rätt, eventuella 
föreliggande dubbelbeskattningsavtal eller OECD:s modellavtal. I OECD:s 
modellavtal stadgas i artikel 4 första punkten första meningen:  
                                                 
19 Prop. 1989/90:47, s 18. 
20 Prop. 1993/94:50 s. 272. Denna fråga behandlas närmare i kap. 5.  
21 Dahlberg, I, s. 15. 
22 Dahlberg III, s. 500. 
23 Dahlberg I, s. 230. Läsare som är intresserad av förekomsten och utformningen av 
uteslutningsartiklar i det svenska avtalsnätet hänvisas till kap. 5 i samma bok. 

 12



 
” For the purposes of this Convention, the term ”resident of a Contracting 
State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax 
therein by reason of his domicile, residence, place of management or any 
other criterion of a similar nature, and also includes that State and any 
political subdivision or local authority thereof.” 
 
Det är sedan länge den svenska regeringens uppfattning att avtalens 
hemvistbegrepp enbart innefattar personer som är obegränsat skattskyldiga, 
d.v.s. inte omfattar de som är begränsat skattskyldiga för inkomster med 
källa i den staten. I propositionen till införlivandet av avtalet med 
Luxemburg anförde regeringen sin tolkning av hemvistbegreppet: 
 
” Den skattskyldighet som avses här är inte någon formell eller symbolisk 
skattskyldighet. Personen skall i princip vara skyldig att erlägga skatt enligt 
de reguljära inkomstskattetabeller som normalt tillämpas för personer 
hemmahörande i staten i fråga för de olika inkomster denne uppbär”24.  
 
Rättsfallet RÅ 1996 ref. 8425 ger dock stöd för en annan uppfattning. I 
rättsfallet prövade RegR i fall ett antal fondbolag, som genom 
speciallagstiftning i Luxemburg undantagits från beskattning, skulle anses 
ha hemvist i Luxemburg enligt 1983 års avtal mellan Luxemburg och 
Sverige. Med andra ord var frågan om fondbolagen var att betrakta som 
utländska bolag eller annan utländsk juridisk person och om det svenska 
ägarbolaget skulle delägarbeskattas för de utländska bolagens inkomster 
eller inte. Regeringsrätten kom fram till att det hemvistbegrepp som fanns i 
1983 års avtal omfattade vissa luxemburgska bolag som de facto inte erlade 
någon skatt, men som trots detta var obegränsat skattskyldiga i Luxemburg.  

 
3.3 Kontrollrekvisitet 

Som tidigare beskrivits kunde endast annan utländsk juridisk person än 
utländska bolag bli föremål för löpande delägarbeskattning under den gamla 
lagstiftningen. En förutsättning för att delägarna skulle kunna beskattas 
löpande var att kravet på svenskt inflytande var uppfyllt. Dessa krav 
återfanns i 6 kap 15 § IL, som hade följande lydelse: 
 
Delägaren är skattskyldig, om vid utgången av året före taxeringsåret 
1. minst 10 % av den juridiska personens kapital eller av röstetalet för 
samtliga andelar i den juridiska personen innehades av delägaren själv 
eller av en krets av personer som förutom delägaren består av 
- närstående till delägaren om denne är en fysisk person26, och  

                                                 
24 Se prop. 1996/97:43, s. 44.  
25 Det s.k. Luxemburgsmålet. 
26 Vilka som räknas som är skattemässigt närstående definieras i 2 kap 22 § IL. 
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- juridiska personer som, direkt eller indirekt, innehades av delägaren och 
av närstående till delägaren om denne är en fysisk person, samt 
2. minst 50 procent av kapitalet eller röstetalet innehades eller 
kontrollerades, direkt eller indirekt, av obegränsat skattskyldiga personer. 
 
Vilket ägarinflytande som krävdes för att en mellanliggande juridisk 
persons innehav skulle medräknas anges varken i lagtext eller förarbeten27. 
Det indirekta ägandet skulle medräknas i sin helhet eller inte alls, någon 
matematisk proportionering skulle med andra ord inte ske28. Mattson är av 
uppfattningen att minst 50 procent av röstetalet  eller motsvarande 
inflytande krävdes i en mellanliggande juridisk person, för att dess innehav 
skulle inräknas hos en svensk delägare29.  
 
Det ska observeras att delägarna inte behöver ha någon vetskap om 
varandra. En enskild delägare kunde därför bli beroende av okända delägare 
för sin beskattning. En svensk delägare som sålde sina andelar till en person 
i utlandet kunde befria annan svensk delägare från beskattning genom att 
försäljningen medförde att det totala svenska inflytandet, i form av kapital 
eller röstetal, understeg 50 procent. Detta kunde naturligtvis ske utan att det 
varit säljarens avsikt. På liknande sätt kunde utländsk delägares försäljning 
till en svensk köpare medföra att annan svensk delägare CFC-beskattas, då 
det svenska inflytandet efter försäljningen översteg 50 procent. 
 
Kontrollrekvisitet var i mitt tycke relativt lätt att kringgå. Man undvek 
enklast rekvisitet genom att tillse att utländska delägare innehade mer än 50 
procent av den utländska juridiska personen. En annan kritik som kunde 
riktas mot kontrollrekvisitet var dess oförutsägbarhet. En delägare kunde 
vara helt beroende av andra svenska delägares innehav för frågan om han 
skulle bli löpande beskattad. 
 
 

3.4 Löpande delägarbeskattning 

Hur den löpande beskattningen skulle ske framgick av 6 kap 16 §, 1 st. IL. 
Enligt detta lagrum skulle varje delägare beskattas för så stort belopp som 
motsvarar hans andel. Beskattning skulle ske oavsett om någon faktisk 
utdelning ägde rum eller inte.  
 
Av lagtexten synes framgå att delägare endast beskattades för direktägda 
andelar. Boström, Dahlberg och Wenehed är också av den uppfattningen att 
den löpande beskattningen endast skulle ske för direktägda andelar30. En 
dom från Kammarrätten i Göteborg31 talar dock för att även indirekta 
innehav kan bli föremål för löpande beskattning, då den mellanliggande 
                                                 
27 Dahlberg, I, s. 156. 
28 Lauritzen, s. 830. 
29 Mattson I, s. 47. 
30 Se Boström, s. 532, Dahlberg I, s. 159 och Wenehed II, s. 658. 
31 Kammarrättens i Göteborg dom av den 15 juni 1999 i mål 3378-1998. 
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personen utgör annan juridisk person än utländskt bolag. Skälen för 
Kammarrättens ställningstagande var att beskattning skulle ske för samma 
principer som för handelsbolag32. 
 
De tidigare svenska CFC-regler gjorde, liksom de nuvarande, ingen 
åtskillnad mellan olika typer av verksamhet i den utländska juridiska 
personen. Såväl s.k. aktiva som passiva verksamheter beskattades helt utan 
undantag. Detta innebär att verksamheter som uppkommit helt utan 
skatteskäl, exempelvis en syfabrik som p.g.a. av de låga lönekostnaderna 
förlades i Thailand, medförde CFC-beskattning utan undantag.  
 
Av förarbetena framgick att beskattningen skulle ske enligt svenska regler. 
Beskattningen skulle ske såsom den utländska juridiska personen var ett 
handelsbolag33. Underskott från ett CFC-bolag fick däremot inte dras av (se 
tidigare lydelse av 14 kap 11 §, 1 st. IL.). Underskotten rullades däremot 
vidare och fick dras av mot senare uppkommen inkomst (se tidigare lydelse 
av 14 kap 11 §, 2 st. IL.). 
 
Slutligen ska påpekas att utdelning från andra utländska juridiska personer 
än utländska bolag, som blivit föremål för CFC-beskattning, inte skulle tas 
upp till beskattning (se tidigare lydelse av 42 kap 22 § IL.).  
 

3.5 Tidigare CFC-regler - ett exempel. 

Jag har här valt att illustrera de tidigare CFC-reglernas tillämpning med ett 
eget komponerat exempel. Aktiebolag A i Sverige äger Bolag B i 
Nederländerna till 100 procent. Bolag B i sin tur äger ett Bolag C i 
nederländska Antillerna till 100 procent. I den oäkta koncernen finns också 
ett bolag D i Liberia, som till 5 procent ägs av bolag A och till 95 procent av 
bolag B. Både bolag C och D uppvisar ett positivt resultat för det gångna 
året om 100 000 kr, beräknat enligt svenska regler. Varken bolag C eller 
bolag D är skyldiga att erlägga någon skatt i sina hemviststater. Frågan är 
om bolag A ska beskattas löpande för bolagens C och D inkomster, och i så 
fall i vilken omfattning? 
 
Ett första steg är att fastställa om bolag C och D utgör utländska bolag eller 
annan utländsk juridisk person. Varken Liberia eller nederländska 
Antillerna ingick i den vita listan i 6 kap 10 § IL. Beskattningen kan inte 
heller anses som likartad, eftersom bolagen inte drabbas av någon skatt i 
sina hemviststater. Bolagen är därför skattemässigt andra utländska 
juridiska personer än utländska bolag. 
 

                                                 
32 Dahlberg I, s. 159. Dahlberg kritiserar Kammarrättens tolkning. Observera ytterliggare 
en gång att frågan endast gällde om det mellanliggande bolaget är annan juridisk person än 
utländskt bolag. 
33 Wenehed I, s 359. 
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I nästa steg ska fastställas i fall kontrollrekvisitet är uppfyllt. Här kommer 
även bolag B:s innehav att räknas in, eftersom även indirekta innehav 
medräknas. Kontrollrekvisitet är därför uppfyllt för båda bolagen.  
 
I ett sista steg ska bestämmas i vilken mån bolag A blir löpande beskattat 
för bolagens inkomster. Då det mellanliggande bolaget, bolag B, är ett 
utländskt bolag34, kommer enbart direkta innehav att bli föremål för löpande 
beskattning. Bolag A saknar direkta innehav i bolag C, vilket medför att 
bolag A inte till någon del kommer att bli löpande beskattat för dess 
inkomster. Däremot uppgår det direkta innehavet till 5 procent i bolag D, 
vilket innebär att bolag A kommer att bli löpande beskattat för 5 000 kr av 
bolag D:s inkomster. 

                                                 
34 Nederländerna var upptaget på den vita listan i 6 kap 10 § IL. 
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4  Nuvarande CFC-regler35 

 

4.1 Regeringens skäl för ny CFC-lagstiftning 

Kravet på en ny CFC-lagstiftning ska ses mot bakgrund av att 
kapitalvinstbeskattningen av näringsbetingade andelar avskaffades från den    
1 juli 2003. Med näringsbetingade andelar avses alltid onoterade andelar, 
marknadsnoterade andelar om röstetalet avser minst 10 procent, eller 
marknadsnoterade andelar om innehavet betingas av innehavarens rörelse. 
Som ett led i denna lagstiftning kommer även utdelningar från utländska 
juridiska personer att bli skattefria. Här fanns tidigare ett krav för att 
utdelning skulle kunna mottas skattefritt, att det utdelande utländska 
företagets beskattning var jämförlig med svensk inkomstbeskattning av ett 
svenskt företag med motsvarande inkomster, det s.k. jämförlighetskriteriet36.  
Kravet innebar i princip att mottagen utdelning från utländsk juridisk person 
skulle beskattas, om beskattning understeg cirka 15 procent av ett underlag 
beräknat enligt svenska regler. 
 
En sådan reformering kräver enligt den svenska regeringen, att det finns 
regler som motverkar åtgärder som leder till att den svenska 
bolagsskattebasen urholkas genom s.k. ränteavdragsarbitrage och andra 
skatteplaneringsåtgärder som numera inte är önskvärda, t.ex. 
internprisättning. Tidigare CFC-regler anser regeringen otillfredsställande 
motverka sådana skatteplaneringsåtgärder. Detta främst då reglerna inte 
löpande beskattade indirekt innehav i mellanliggande utländska företag. 
Med ovanstående motivering ansåg regeringen att det var nödvändigt att 
införa ny CFC-lagstiftning. 
 

4.1.1 Ränteavdragsarbitrage 

Vad som menas med ränteavdragsarbitrage kan illustreras med ett exempel. 
Ett svenskt företag förväntar sig att gå med vinst de kommande åren. 
Företaget lånar upp ett belopp, vars ränta motsvarar den förväntade vinsten. 
De lånade medlen överför man genom ett kapitaltillskott till ett utländskt 
lågbeskattat dotterföretag. Vinsten uppkommer därför hos det utländska 
lågbeskattade företaget, samtidigt som räntekostnaderna är avdragsgilla hos 
det svenska företaget, som i princip inte uppvisar någon vinst 
överhuvudtaget. Vinsten tas sedan hem skattefritt från det utländska 
dotterbolaget. Eftersom det svenska bolaget ej beskattas för utdelningen har 
den svenska bolagsskatten, som annars hade utgått på rörelsevinsten, kunnat 

                                                 
35 Uppgifterna i detta kapitel är, om ej annat anges, hämtade från prop. 2003/04:10. 
36 Se tidigare lydelse av 24 kap 15 § IL. 
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undvikas. Denna har istället substituerats mot den närmast obefintliga 
bolagsskatten hos det utländska företaget. Samma effekt kan uppnås genom 
att de utländska andelarna avyttras, istället för att vinsten tas hem genom 
utdelning. Ränteavdragsarbitrage motverkades i tidigare lagstiftning genom 
kravet på jämförlig beskattning (se tidigare lydelse av 24 kap 15 § IL.) och 
genom kapitalvinstbeskattningen på realisationsvinster. 
 

4.2 Kontrollrekvisitet 

Vilka personer som kan drabbas av CFC-beskattning finns reglerat i 39 a 
kap 2-4 §§ IL. (se bilaga A). 
 
Nämnda paragrafer kräver en del kommentarer. Den observante lägger 
märke till att de nya CFC-reglerna inte, såsom tidigare CFC-regler, har 
något krav på att minst 50 procent av rösterna eller kapitalet ska 
kontrolleras av obegränsat skattskyldiga. Regeringen hävdar som 
motivering för slopandet av denna regel att ett sådant villkor skapar stora 
tillämpningssvårigheter både för enskilda som för beskattningsmyndigheten. 
Dessutom skapar ett sådant villkor rättsosäkerhet, då det för de 
skattskyldiga är omöjligt att i förväg med visshet förutse om CFC-reglerna 
är tillämpliga eller inte.  
 
I 2 § används begreppet delägare. Med delägare avses skattskyldig som 
innehar eller kontrollerar minst 25 procent av en utländsk juridisk persons 
kapital eller röster. Som innehav räknas såväl direkta som indirekta andelar.  
 
I förarbetena görs ett försök att definiera begreppet kontroll. Direkt eller 
indirekt kontroll av ett företag kan föreligga antingen när ett företag deltar i 
ledningen eller kontrollen av ett annat företag, eller när samma personer 
deltar i ledningen eller kontrollen av båda företagen. Alla former av kontroll 
som innebär ett reellt inflytande på företagens agerande ska, enligt 
förarbetena, omfattas. I propositionen sidan 54 anges som exempel på 
kontroll: 
 
”… kontroll som kan följa av lån, inflytande genom avtal eller föreskrift i 
bolagsordning.” 
 
Att det torde vara svårt att definiera när kontroll verkligen föreligger 
framgår av propositionen, s. 55: 
 
” Det är svårt att ange några exakta regler i lagtexten för hur det faktiska 
inflytandet skall fastställas när olika omständigheter skall vägas mot 
varandra. Prövningen måste ske mot bakgrund av omständigheterna i varje 
enskilt fall, såsom t.ex. förekomsten av affärstransaktioner eller kreditavtal 
mellan företagen och gemensamhet i ledningen. I sista hand får eventuella 
gränsdragningsfrågor avgöras i praxis.” 
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Innehavet hos två personer som är i intressegemenskap ska sammanräkna 
sina innehav och deras gemensamma innehav skall jämföras med spärren i 
39 a kap. 2 § IL för att se om personerna är att anse som delägare. 
 
Det finns fyra olika intressesituationer enligt 3 §. De olika 
intressesituationerna är: 
 
1) moder- och dotterföretag eller två företag som står under i huvudsak 
gemensam ledning,  
2) två juridiska personer i vilken den ena juridiska personen kontrollerar, 
direkt eller indirekt, minst 50 procent av kapitalet eller rösterna i den andra 
personen,  
3) den ena personen är en fysisk person och den andra en juridisk person 
vars kapital eller röster, direkt eller indirekt, innehas till minst 50 procent av 
den fysiska personen, 
4) personerna är närstående37   
 
Det kan dessutom noteras att det inte uppställts något krav på att personer i 
intressegemenskap ska vara skattskyldiga. Detta betyder exempelvis att 
intressegemenskap föreligger mellan ett utländskt bolag och ett svenskt 
bolag i en s.k. oäkta koncern.  
 
Slutligen ges i förarbeten en del förtydligande exempel på hur ett indirekt 
ägande ska hanteras. Dessa exempel är i mitt tycke bra för att förstå hur 39 a 
kap 4 § IL ska tillämpas, och anges därför nedan. 
 
Ex 1: En svensk person, A, innehar 50 procent av andelarna i ett utländskt 
företag, B, som i sin tur innehar 60 procent av andelarna i ett utländskt 
lågbeskattat företag, C. A:s kapitalandel i C uppgår då till 30 procent (0,5 * 
0,6). Eftersom denna andel överstiger 25 procent blir CFC-reglerna 
tillämpliga.  
 
Ex 2: En svensk person, A, innehar 30 procent av rösterna i ett utländskt 
företag, B, som i sin tur innehar 50 procent av rösterna i ett utländskt 
lågbeskattat företag, C. A:s andel av rösterna i C uppgår då till 30 procent, 
motsvarande A:s andel av rösterna i B. Andelen av röstandelen anses 
följaktligen vara den lägsta röstandelen i något led i ägarkedjan.  
 

4.3 Lågbeskattade inkomster 

Endast lågbeskattade inkomster kan drabbas av CFC-beskattning enligt den 
antagna CFC-lagstiftningen. I CFC-lagstiftningen finns en huvudregel och 
en kompletteringsregel som anger i fall inkomster hos utländska juridiska 
personer ska anses lågbeskattade. Relevant lagstiftning  återfinns i 39 a 
kapitlets 5 – 7 §§, som går att läsa i bilaga A.  
 
                                                 
37 Jfr 2 kap. 22 § IL. 
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Det kan konstateras att terminologin med utländska bolag och andra 
utländska juridiska personer är borttagen ur den nya CFC-lagstiftningen. 

 
Vid användningen av huvudregeln ska de utländska inkomsterna knytas an 
till den svenska beskattningsnivån. Huvudregeln innebär att man i princip 
ska göra en fiktiv svensk skatteberäkning för att fastställa i fall de utländska 
inkomsterna anses som lågbeskattade. Därefter framräknar man vad den 
utländska juridiska personen hade fått betala i skatt om den hade betalat 
skatt på 55 procent av den svenska skattesatsen, vilken i skrivande stund 
motsvarar 28 procent. Om den utländska juridiska personen har en effektiv 
skattesats som understiger 15,4 procent ( 0,55 * 0,28) beräknat på ett fiktivt 
svenskt skatteunderlag, anses inkomsterna som lågbeskattade enligt 
huvudregeln. 
 
För kompletteringsregeln anges i bilaga 39 a vilka inkomster som, oavsett 
dess förenlighet med huvudregeln, inte anses som lågbeskattade. Den ”vita 
lista” som fanns i tidigare CFC-lagstiftning omfattade endast stater med 
vilka Sverige hade ingått skatteavtal38. I den nuvarande listan är 
utgångspunkten i stället att en prövning ska göras av alla världens stater.  
Listan kommer enligt förarbetena att hållas uppdaterad. Syftet med 
kompletteringsregeln är att göra CFC-lagstiftningen mer förutsägbar och att 
förenkla tillämpningen av reglerna.  
 
I 39 a kap 7 §, 3 st. finns en särskild regel som undantar inkomster från 
vissa verksamheter som inte omfattas av skatteavtal, vilka Sverige har 
ingått. Enligt förarbetena förekommer denna typ av regler i Sveriges 
skatteavtal enbart om det är fråga om lågbeskattade inkomster. Det finns 
därför inget skäl att undanta sådana inkomster från CFC-beskattning. 
Nämnda stycke innebär att kompletteringsregeln, i förhållande till en stat 
med vilken Sverige ingått ett fullständigt skatteavtal, enbart är tillämplig på 
sådana inkomster som omfattas av skatteavtalets regler om begränsning av 
beskattningsrätten. 
 
Det ska dock betonas att inkomster från en utländsk juridisk person, som 
inte omfattas av kompletteringsregeln, inte med automatik anses som 
lågbeskattad. En verklig prövning enligt huvudregeln måste först ske. 
 
Fast driftställe som inte beskattas hos den utländska juridiska personen som 
innehar det fasta driftstället skall i CFC-avseende anses utgöra en egen 
utländsk juridisk person och vara hemmahörande i den stat där det fasta 
driftstället finns, se 39 a kap 9 §. 
 
Slutligen anges i 39 a kap 8 §, att inkomster som härrör från internationell 
rederiverksamhet, aldrig ska anses lågbeskattad. Någon löpande beskattning 
av sådana inkomster kommer därför inte att ske. 
 
                                                 
38 Se tidigare lydelse av 6 kap 10 § IL. Samtliga stater som Sverige ingått skatteavtal med 
omfattades dock inte av listan, se kap 3.1.2. 
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4.4 Löpande beskattning 

Om det kan konstateras att en skattskyldig person uppfyller reglerna om 25 
procent kontroll eller innehav, och den utländska juridiska personens 
inkomster är att anse som lågbeskattade, kommer den skattskyldige att bli 
löpande beskattad för den utländska juridiska personens inkomster. Hur en 
sådan löpande beskattning kommer att ske finns reglerat i 39 a kap 10- 14 § 
§ (se bilaga A). 
 
De svenska CFC-reglerna innebär således att utländska juridiska personer, 
med svenska delägare och lågbeskattade inkomster, ska beskattas som 
svenska aktiebolag. För att en sådan beskattning ska kunna ske krävs att en 
resultat- och balansräkning upprättas. Med hänsyn till olika typer av 
redovisningssystem i olika länder är utgångspunkten att en svensk resultat- 
och balansräkning ska upprättas, enligt 6 kap. 4 §  BFL. Om uppgifterna i 
redovisningen som upprättats enligt CFC-bolagets hemland är tillräckliga 
som underlag för beskattningen, behöver dock inte bokföringslagens regler 
tillämpas39.  
 
CFC-bolagets resultat- och balansräkning ska i princip ha samma ställning i 
skattehänseende som räkenskaperna för ett svenskt företag. Resultat- och 
balansräkning ska därför ligga till grund för beräkning av resultatet 
avseende beskattningstidpunkten40. Redovisat resultat ska justeras om en 
intäkts- eller kostnadspost hänförts till en beräkningsperiod i strid med god 
redovisningssed eller vad som är särskilt föreskrivet41. Dock är vissa 
bestämmelser i IL inte direkt tillämpbara enligt sin ordalydelse eller inte 
tillämpbara överhuvudtaget. Exempel på den förstnämnda typen av regler är 
t ex paragraf 8 i 14 kap. IL. om värderingar av fodringar m.m. i utländsk 
valuta. När bestämmelsen tillämpas på CFC-bolag måste den anpassas till 
att avse värdering av fodringar m.m. i annan valuta än redovisningsvalutan.  
Exempel på den sistnämnda typen av regler är koncernbidragsreglerna i 35 
kap. IL. Enligt förarbetena överlåts till rättstillämpningen att applicera 
bestämmelserna i IL på ett ändamålsenligt sätt.   
 
 

4.4.1 Avräkning av utländsk skatt 

Den som beskattas för lågbeskattad inkomst i ett CFC-bolag får avräkna den 
utländska skatten som belöper på delägarens kapitalandel i CFC-bolaget42. 
Avräkningen ges med lägsta av två följande belopp: 
 

- delägarens andel av den av utländska juridiska personen erlagda 
slutliga inkomst- och källskatter på lågbeskattade inkomster, och 

                                                 
39 18 kap. 3 § LSK. 
40 Se 14 kap 4 §, första stycket IL. 
41 Se 14 kap. 5 § IL. 
42 Se 18 och 19 §§ AvrL. 
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- den svenska inkomstskatt som belöper på CFC-inkomsterna 
(spärrbelopp)43. 

 
Delägaren är dock tvungen att lämna den utredning som behövs för att 
bedöma om förutsättningar för avräkning föreligger44. Om inte sådana 
uppgifter kan lämnas får dock avräkning ske med skäligt belopp45. 
 
 

4.4.2 Sociala avgifter m.m.46

Propositionen innehåller inte några förslag om ändringar i lagarna om 
socialavgifter och särskild löneskatt. Frågan om dessa typer av skatter ska 
utgå på CFC-inkomster behandlas inte närmare i förarbetena. Frågan är 
därför om sådana typer av skatter kan utgå på CFC-inkomster, vilket 
förmodligen får bedömas enligt allmänna regler. 
 
En förutsättning för att egenavgifter ska utgå är att delägaren varit aktiv 
genom eget arbete i Sverige47. Då CFC-inkomster oftast torde vara av passiv 
karaktär, är aktivitetskravet sällan uppfyllt. Om däremot delägaren genom 
aktivt arbete i Sverige tillfört inkomster till CFC-bolaget, är det sannolikt att 
CFC-bolaget anses ha ett fast driftställe i Sverige.  Då är det utländska 
bolaget skattskyldigt för inkomster hänförliga till det fasta driftstället48. 
Någon CFC-beskattning uppkommer i så fall inte. 
 
Särskild löneskatt betalas på överskott av passiv näringsverksamhet 
bedriven i Sverige49. Verksamhet i bolag som ej har hemvist här kan inte 
anses bedriven här i landet. Särskild löneskatt kan därför inte heller utgå. 
 
 

4.5 Nuvarande CFC-regler - ett exempel. 

CFC-lagstiftningen illustreras av pedagogiska skäl med ett exempel. 
Förutsättningarna är desamma som i exemplet i kap. 3.5, d.v.s. att 
aktiebolag A i Sverige äger bolag B i Nederländerna till 100 procent. Vidare 
äger sistnämnda företag bolag C i nederländska Antillerna till 100 procent. 
Bolag B äger även bolag D i Liberia till 95 procent. Resterande 5 procent av 
bolaget i Liberia ägs direkt av bolag A. Både bolag C och D uppvisar ett 
positivt resultat för det gångna året om 100 000 kr, beräknat enligt svenska 
regler. Varken bolag C eller bolag D är skyldiga att erlägga någon skatt i 

                                                 
43 Se 19 § AvrL. 
44 Se 22 §, 1 st. AvrL. 
45 Se 22 §, 2 st AvrL. 
46 Källa för informationen i detta kapitel är Bojs, s. 734. 
47 1 kap. 1 § och 3 kap. 2 § lagen (2000:980) om socialavgifter. 
48 6 kap. 11 § IL. 
49 2 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. 
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sina hemviststater. Frågan är om bolag A ska beskattas löpande för bolagen 
C och D:s inkomster, och i så fall i vilken omfattning? 
 
En utgångspunkt är att fastställa huruvida C och D:s inkomster är 
lågbeskattade. Enligt huvudregeln, i 39a kap 5 §, skall inkomsterna anses 
som lågbeskattade om beskattningen understiger 55 procent av den svenska 
beskattningen. Eftersom bolag C och bolag D inte är tvungna att erlägga 
någon skatt anses deras inkomster som lågbeskattade enligt huvudregeln. 
Kompletteringsregeln är inte tillämplig, då varken Liberia eller 
nederländska Antillerna omfattas av denna. Slutsatsen blir att bolagens 
inkomster är lågbeskattade. 
 
I nästa etapp av exemplet ska fastställas i fall kontrollrekvisitet är uppfyllt. 
Det indirekta innehavet genom bolag B kommer även att medräknas. 
Kontrollrekvisitet är därför uppfyllt för båda bolagen. 
 
Slutfrågan blir då i vilken mån bolag A blir löpande beskattat för 
inkomsterna hos bolagen C och D. Vid den löpande beskattningen tas även 
hänsyn till indirekta innehav. Sålunda kommer det indirekta innehavet 
genom bolag B även att bli löpande beskattat hos bolag A. Bolag A kommer 
att beskattas löpande för samtliga inkomster hos bolagen C och D. 
 

4.6 Uppfyller CFC-reglerna sitt givna syfte? 

Regeringens främsta skäl för att införa nya CFC-regler var, som tidigare 
nämnts, att hindra oönskade skatteplaneringsåtgärder som minskar den 
svenska skattebasen. De nyantagna CFC-reglerna motverkar på ett bättre 
sätt s.k. oönskade skatteplaneringsåtgärder. Den i mitt tycke absolut 
viktigaste förändringen i den nya CFC-lagstiftningen är det faktum att även 
indirekta innehav tas med i den löpande beskattningen. Det blir därför inte 
lika enkelt att skatteplanera så att man undgår regleringen. 
 
Ett annat faktum som gör att de nya CFC-reglerna bättre uppfyller sitt syfte 
är förändringen av den s.k. vita listan. I den tidigare vita listan fanns i 
princip undantagslöst med länder som Sverige ingått 
dubbelbeskattningsavtal med. För skatteplaneraren var det därför enkelt att 
undgå CFC-beskattning genom att förlägga bolag i stater med vilka Sverige 
ingått dubbelbeskattningsavtal. I den nya vita listan görs däremot en verklig 
prövning, vilket medför att dubbelbeskattningsavtalen inte kan användas 
som medel för att undgå beskattning50. 
 
Jag vill dock ifrågasätta om inte syftet med CFC-reglerna kunnat uppfyllas 
på ett mera proportionerligt sätt. CFC-reglerna träffar både s.k. passiva som 
aktiva inkomster51. Endast passiva inkomster torde vara föremål för 

                                                 
50 I detta hänseende bortses dock från problematiken om CFC-reglerna verkligen står i 
överensstämmelse med dubbelbeskattningsavtalen. 
51 I SOU 2001:11 s. 205 görs ett försök till att definiera passiva inkomster. 
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oönskade skatteplaneringsåtgärder. Detta torde vara skälet till att 
majoriteten av de stater som tillämpar CFC-lagstiftning, har en lagstiftning 
som enbart träffar passiva inkomster52. I den mån CFC-lagstiftningen 
drabbar aktiva inkomster anser jag att lagstiftningen uppfyller sitt angivna 
syfte. 
 
Man kan vidare undra om regeringens angivna syfte verkligen är 
godtagbart. De skatteplaneringsåtgärder som regeringen avser att motverka 
är främst räntesavdragsarbitrage och internprissättning. Internprissättning i 
sig kan inte anges som ett syfte för att införa CFC-regler. 
Internprissättningen motverkas istället av det regelverk som anges i 14 kap. 
19 § IL.  Andersson ansåg vidare i SOU 2001:11 att det inte fanns något 
behov av kompenserande lagstiftning för att eliminera effekterna av 
ränteavdragsarbitrage, eftersom skillnaden mellan ut- och inlåningsräntor är 
alldeles för stor53. Denna skillnad kan enligt Andersson inte heller förväntas 
förändras i framtiden54. Det kan alltså även starkt ifrågasättas om det finns 
några skäl till att motverka skatteplanering med hjälp av 
ränteavdragsarbitrage. 
 
Det kan därför vara anledning att undersöka om det inte kan finnas något 
annat underliggande syfte med de införda CFC-reglerna. Följande utdrag ur 
proposition 2003/04:10, s. 47-48, ger stöd för ett annat tänkbart syfte med 
regelverket: 
 
” Genom CFC-regler söker man hävda CEN-principen55 i vissa avgränsade 
situationer. CFC-lagstiftningen syftar dock inte till att åstadkomma en med 
svenska skatteregler likvärdig beskattning utan att säkerställa ett rimligt 
skatteuttag.” 
 
Det implicita syftet med CFC-lagstiftningen är således att säkerställa ett 
rimligt skatteuttag. Innan slopandet av beskattningen på näringsbetingade 
andelar säkerställdes ett rimligt skatteuttag genom att utdelningen från 
lågbeskattade utländska företag skulle räknas med i skatteunderlaget för 
mottagaren. Likaså var realisationsvinster på utländska juridiska personer 
beskattningsbara. Min slutsats är därför att regeringen mot bakgrund av den 
nyligen införda lagstiftningen om skattfrihet för utdelningar och 
kapitalvinster på näringsbetingade andelar såg skäl att reformera CFC-
lagstiftningen i syfte att säkerställa ett rimligt skatteuttag. 

                                                 
52 I rapporten Cahiers de droit fiscal international s. 49 skrivs att av de trettio stater som 
undersöks i rapporten är det endast tre stater ( Sverige, Ungern och Nya Zeeland) som har 
CFC-lagstiftning som drabbar aktiva inkomster. 
53 SOU 2001:11 s. 399-407. 
54 Ibid., s.407. 
55  Principen om Capital Export Neutrality, d.v.s. att investeringar som finansieras med 
export av finansiellt kapital till ett annat land skattemässigt ska behandlas på samma sätt 
som om kapitalet investerats i det egna landet. 
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5 Förenligheten med 
dubbelbeskattningsavtalen 

5.1 Förhållandet mellan intern rätt och 
dubbelbeskattningsavtal. 

 
Skattefrågor som har koppling till utlandet regleras dels genom intern rätt, 
dels genom dubbelbeskattningsavtal. Dubbelbeskattningsavtalens 
huvudsakliga syfte är att hindra juridisk dubbelbeskattning56. Ett syfte med 
dubbelbeskattningsavtalen är även att motverka internationell skatteflykt57.  
En utgångspunkt för att beskattning på en viss inkomst överhuvudtaget ska 
kunna ske är att denna inkomst enligt intern rätt kan beskattas. Om en viss 
inkomst enligt Sveriges interna regler inte kan beskattas i Sverige behöver 
man inte gå vidare för att se vad ett dubbelbeskattningsavtal stipulerar. Den 
interna rätten anger den yttre ramen för svensk beskattningsrätt58.  
 
Om däremot en viss inkomst, med anknytning till utlandet, enligt intern 
svensk rätt ska beskattas i Sverige, är frågan inte avgjord. Man måste först 
ta reda på vad dubbelbeskattningsavtalen föreskriver. 
Dubbelbeskattningsavtalen inskränker nämligen ofta den interna 
beskattningsrätten. Om ett dubbelbeskattningsavtal fastställer att 
beskattning inte ska ske i Sverige, har dubbelbeskattningsavtalet begränsat 
den svenska beskattningsrätten. Någon beskattning ska då inte ske i Sverige. 
Om däremot ett dubbelbeskattningsavtal stadgar att beskattning ska ske i 
Sverige, kan beskattning ske. Avtalet har då tillerkänt Sverige 
beskattningsrätten. Att dubbelbeskattningsavtalen går före den interna rätten 
bygger, enligt Lindencrona, på principen om att speciallagstiftning går före 
allmän lag59. 
 
Ovanstående kan sammanfattas i en princip, dubbelbeskattningsavtalens 
gyllene regel, som begagnas av Sverige: 
 
Ett dubbelbeskattningsavtal kan begränsa, men aldrig utvidga, den rätt 
att beskatta som tillkommer en stat enligt dess interna skatterätt. 
 
Vad händer då om Sveriges CFC-regler står i strid med reglerna i ett 
dubbelbeskattningsavtal? Då kommer dubbelbeskattningsavtalets regler i 
enlighet med den gyllene regeln att ha företräde. CFC-reglerna kan då inte 

                                                 
56 Wenehed I, s. 91. 
57 Lindencrona, s. 35-37. 
58 Pelin, s. 125. 
59 Lindencrona, s. 24. 

 25



tillämpas. Det är därför av stor vikt att utreda i vilken mån CFC-reglerna 
står i överensstämmelse med reglerna i ingångna dubbelbeskattningsavtal. 
 

5.2 Tolkningen av dubbelbeskattningsavtal – 
enligt Wienkonventionen 

 
Skatteavtal är folkrättsliga avtal ingångna mellan stater. Därför är den s.k. 
Wienkonventionen60 tillämplig för dubbelbeskattningsavtal. Konventionen 
innehåller regler för avtalstolkning. Flertalet  experter på området är av 
uppfattningen att konventionen utgör en kodifiering av sedvanerättsliga 
regler61. Reglerna angående avtalstolkning, som är av vikt här, finns i artikel 
31-32 (Se bilaga B62). 
 
De primära tolkningsmedlen anges i art. 31. Den främsta rättskällan vid den 
folkrättsliga tolkningen av ett dubbelbeskattningsavtal är således själva 
dubbelbeskattningsavtalet. Mattson anför beträffande art. 31: 
  
”Det är dock klart, så som bestämmelsen är utformad, att texten måste vara 
grunden för tolkning. Hur gärna man än vill lägga in en viss tolkning i 
avtalet, är detta inte möjligt, om den inte har stöd i avtalets ordalydelse.”63

 
Man ska vidare tolka uttrycken enligt deras gängse mening, enligt st.1 i 
artikel 31. Om man endast ser till denna bestämmelse skulle det innebära att 
uttrycken i ett dubbelbeskattningsavtal skall förstås mera i sin allmänt 
språkliga mening och inte i deras speciellt skatterättsliga mening64  I artikel 
31 punkt 4 föreskrivs emellertid att uttrycken ska tilläggas en speciell 
mening om det kan fastställas att detta varit parternas avsikt.  
 
Wienkonventionen nämner även att uttrycken skall ses ”I sitt sammanhang 
och mot bakgrund av traktatens ändamål och syfte”. Dessa regler bör dock 
tillämpas med försiktighet för dubbelbeskattningsavtal65. Det faktum att 
dubbelbeskattningsavtalens rubrik brukar vara avtal ”för undvikande av 
dubbelbeskattning och förhindrande av internationell skatteflykt”, får, enligt 
Lindencrona, inte förstås som att rubriken ger uttryck för något slags 
överordnad princip som får användas vid tolkningen av de enskilda 
artiklarna i avtalet66. Om avtalet förhindrar dubbelbeskattning eller 
internationell skatteflykt får istället bero på de enskilda artiklarna67.  
 
                                                 
60 SÖ 1975:1. 
61 Se bl.a. Dahlberg II, s. 139, Lindencrona, s. 78 och Linderfalk s. 3. 
62 Artikel 33 i Wienkonventionen behandlar också tolkning av avtal, när traktater bestyrkts 
på två eller flera språk. Artikeln är inte särdeles intressant i detta sammanhang. 
63 Mattson II, s. 140. 
64 Lindencrona, s. 80.  
65 Ibid., s 81. 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
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Linderfalk behandlar även han tolkningen av traktater som har flera 
ändamål och syften68. Då dubbelbeskattningsavtal som huvudregel har ett 
tvåfaldigt syfte är denna diskussion av stort intresse. Jacobs menar att vid 
tolkning av traktater finns två tolkningsmöjligheter69. Antingen kan 
traktatens ändamål och syfte inte användas som tolkningsmedel 
överhuvudtaget, eller så ska traktatens övergripande syfte fastställas och 
detta ska då användas som tolkningsmedel. Linderfalk är snarare av 
uppfattningen att man ska väga samman traktatens syften och använda 
denna avvägning vid tolkningen. 
 
Som supplementära tolkningsmedel anges, enligt artikel 32, förarbetena till 
traktaten. Med detta uttryck ska inte förstås den svenska propositionen till 
lagen om skatteavtalens införlivande med svensk rätt70. Dessa propositioner 
är ett ensidigt svenskt förarbete till en annan rättsakt, närmare bestämt lagen 
om avtalets införlivande med svensk rätt71. 
 
Wienkonventionens tolkningsregler är huvudsakligen ämnade att tillämpas 
vid tvist mellan de avtalsslutande parterna. Numera finns det dock 
uttryckligt stöd i svensk rättspraxis för att använda Wienkonventionens 
tolkningsregler vid tvist mellan skattskyldig och skattemyndighet. I den s.k. 
Luxemburgsdomen72 har RegR fastställt vilka tolkningsregler som ska 
tillämpas: 
 
” Tolkningen av dubbelbeskattningsavtal skall inriktas på att utröna 
avtalsparternas gemensamma avsikt. Fastställandet av vad som utgör den 
gemensamma partsavsikten skall ske med anlitande av de metoder och 
medel som anvisas i artiklarna 31-33 i 1969 års Wienkonvention om 
traktaträtten (SÖ 1975:1). Vad 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”73

 
En rättskälla som inte nämns explicit i Wienkonventionen är OECD:s 
modellavtal och dess kommentarer. Frågan är vilken betydelse 
modellavtalet har för tolkningen av dubbelbeskattningsavtal. Det finns här 
starka skäl att angripa denna frågeställning, vilket kommer att ske i nästa 
underkapitel. 
 

                                                 
68 Linderfalk, s. 238-246. 
69 Se Linderfalk s. 243-244. 
70 Dahlberg I, s. 71. 
71 Den som intresserad av betydelsen av dessa förarbeten för tolkningen av 
dubbelebeskattningsavtal, hänvisas till Dahlberg I, s. 75 ff. 
72 RÅ 1996 ref. 84. 
73 Ibid., s. 358. 
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5.3 Om rättskällevärdet för OECD:s modellavtal 
jämte kommentarer 

OECD:s modellavtal och dess kommentarer används i stor utsträckning av 
stater vid avtalsförhandlingar. Modellavtalet jämte kommentarer används 
dessutom av skattemyndigheter, skattskyldiga och domstolar. I detta kapitel 
ska jag försöka utreda dess rättskällevärde, eller med andra ord dess 
betydelse vid tolkningen av dubbelbeskattningsavtal. 
 

5.3.1 Allmänt om OECD:s modellavtal och dess 
kommentarer 

Som utgångspunkt för Sveriges avtalsförhandlingar fungerar OECD:s 
modell, Model Tax Convention on Income and on Capital,  för skatteavtal 
beträffande inkomst och förmögenhet74. OECD bildades år 1961 och har 
som huvudsakligt syfte att underlätta världshandeln såväl för medlemsstater 
som icke medlemsstater75. OECD:s modellavtal är ett auktoritativt och väl 
genomarbetat mönster för hur dubbelbeskattningsavtal kan utformas och 
tolkas. Nästan samtliga dubbelbeskattningsavtal är baserade på OECD:s 
modellavtal76.   Det senaste reviderade modellavtalet utkom 1992, 
förändringar därefter publiceras i lösbladsformat77. OECD har utarbetat en 
relativt utförlig kommentar till modellavtalet, där tolkningen av 
modellavtalet kommenteras artikel för artikel. Syftet med kommentaren är 
att förklara eller tolka bestämmelserna i modellavtalet78. Även 
kommentarerna förändras kontinuerligt.  
 
OECD:s modellavtal och dess kommentarer har stor betydelse vid 
tolkningen av dubbelbeskattningsavtal. Antalet dubbelbeskattningsavtal 
mellan OECD:s medlemsstater har efter modellavtalets tillkomst ökat. 
Dessa dubbelbeskattningsavtal följer modellens uppbyggnad, och i 
huvudsak även modellavtalets viktigaste bestämmelser79. OECD:s 
modellavtal har även fungerat som grund för utformningen av FN:s 
modellavtal, avseende förhållandet mellan utvecklingsländer och 
industriländer80. OECD:s modellavtal har därför även fått stor betydelse för 
länder som inte är medlemmar i OECD. Kommentaren till modellavtalet har 
också fått allt större betydelse. Enligt OECD har kommentaren blivit 
allmänt accepterad som redskap vid tolkningen och tillämpningen av 
bestämmelserna i dubbelbeskattningsavtalen81.   

                                                 
74 Dahlberg II, s. 138. 
75 Van der Bruggen, s. 260. 
76 Ibid., s. 259. 
77 Dahlberg I, s. 90. Model Tax Convention on Income and on Capital, OECD, Paris 1992 
med därpå följande revideringar. 
78 OECD-avtalet, Introduction, paragraf 28. 
79 Ibid., paragraf 13. 
80 Ibid., paragraf 14. 
81 Ibid., paragraf 15. 
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Vid utformningen av OECD:s modellavtal och dess kommentarer har 
medlemsstaterna möjlighet att göra reservationer till de enskilda artiklarna 
och anmärkningar till kommentarens utformning. I reservationerna anger 
medlemsstaterna att de inte kan acceptera avtalets utformning i något 
avseende82.  I anmärkningarna meddelar medlemsstaterna att de inte kan 
acceptera den tolkning av modellavtalet som OECD gör83. Det påpekas dock 
i introduktionen till modellavtalet att anmärkningar inte är uttryck för 
skiljaktiga meningar ifråga om avtalstexten, däremot ger de ett uttryck för 
att medlemsstaten kommer att tolka artikeln annorlunda i förhållande till 
majoriteten84. 
 

5.3.2 Rättskällevärdet för OECD:s modellavtal jämte 
kommentarer 

 
Frågan är då vilket rättskällevärde som OECD:s modellavtal samt dess 
kommentarer har vid tolkningen av dubbelbeskattningsavtal? Avtalets 
rättskällevärde torde vara relativt okomplicerat, då modellavtalets artiklar 
oftast utgör grund för enskilda dubbelbeskattningsavtal. Det blir då 
dubbelbeskattningsavtalets enskilda artiklar som har rättskällevärde istället 
för modellavtalet – men eftersom de enskilda artiklarna oftast bygger på 
modellavtalet så får detta s.a.s. indirekt rättskällevärde.  
 
Däremot är frågan om kommentarens ställning som rättskällevärde mera 
komplicerad. Man bör här skilja på kommentarens rättskällevärde dels när 
båda avtalsslutande parter är medlemmar av OECD dels när minst en av de 
avtalsslutande staterna inte är medlemmar i OECD. Av pedagogiska skäl har 
jag även använt mig av denna uppdelning i den följande redogörelsen. 
 

5.3.2.1 Kommentarens rättskällevärde när båda avtalsslutande 
stater är medlemmar i OECD. 
 
Det bör påpekas att kommentarerna är en rekommendation från OECD:s råd 
om hur modellavtalet ska tolkas. Det alltså inte fråga om någon i sig 
bindande rättsakt för medlemsstaterna. Som argument för att 
kommentarerna inte i sig skulle ha något rättskällevärde kan därför hävdas 
att kommentaren endast utgör en rekommendation. OECD har inte fått 
någon lagstiftningskompetens i sin konstitution85.  Inte heller någon stat 
eller något dubbelbeskattningsavtal har överlåtit sådan typ av kompetens till 
OECD86. En annan aspekt är att kommentaren ofta bekräftar närmast 

                                                 
82 Dahlberg I, s. 91. 
83 Ibid. 
84 OECD-avtalet, Introduction, paragraf  31. 
85 Van der Bruggen, s. 261. 
86 Ibid., s. 262 
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självklara tolkningar av modellavtalet. Kommentaren får då s.a.s. indirekt 
ett rättskällevärde, även om den i sig själv inte har något rättskällevärde87

 
Vogel och Dahlberg anser att det finns en ”soft obligation” att följa 
kommentaren88. Skälet till deras åsikt är att medlemsstaterna kan avge 
anmärkningar till kommentarens utformning. Medlemsstaterna förväntas 
delta i utformningen av kommentarerna och markerar därför sin 
inställning89. Om de inte gör någon anmärkning kan de därför antas 
instämma med majoritetens inställning. Med andra ord krävs i princip att en 
stat gör en anmärkning för att kommentaren inte ska användas som 
tolkningsmedel i sakfrågan för av denna stat ingångna skatteavtal90. Jag 
delar Vogel och Dahlbergs åsikt91. 
 
Hur relaterar sig då kommentaren till OECD:s modellavtal till 
Wienkonventionen? Här har det framkommit en mängd olika åsikter. 
Prokisch har hävdat att kommentaren skulle utgöra ”the ordinary meaning” 
enligt art. 31 första momentet i Wienkonventionen92. Ault menar att 
kommentarerna skulle utgöra en ”special meaning” enligt art. 31 fjärde 
momentet i Wienkonventionen93. Lindencrona skriver att kommentaren till 
modellavtalet skulle utgöra dokument som upprättats av en eller flera parter 
i samband med traktatens ingående och godtagits av de andra parterna som 
dokument sammanhörande med traktaten, enligt art. 31 andra momentet b) i 
Wienkonventionen94. Dahlberg menar även att kommentarerna under vissa 
omständigheter anses utgöra supplementära tolkningsmedel, enligt art. 3295. 
Enligt Dahlberg bör detta förhållande gälla speciellt för 
kommentaruttalanden från 1992 och framåt, då de normalt inte har sådant 
genomslag att de kan anses utgöra gängse eller speciell mening enligt art. 
3196. 
 
Min åsikt är att det generellt inte går att konstatera hur kommentarerna 
förhåller sig till Wienkonventionen. Olika delar i kommentarerna torde vara 
hänförliga till olika uttryck i Wienkonventionen. Faktorer som torde vara 
relevanta för hänförligheten är bl.a. hur länge en ståndpunkt funnits intagen 
i kommentaren samt vilken genomslagskraft den fått i praktiken. 
 
Kommentaren förlorar dock sitt rättskällevärde i det fall tolkningen avser ett 
dubbelbeskattningsavtal mellan två medlemsstater, där en av staterna gjort 

                                                 
87 Ibid., s. 263. 
88 Vogel, s. 45 och Dahlberg I, s. 91. 
89 Dahlberg I, s. 91. 
90 Jfr Vogel, s. 45. 
91 Även van der Bruggen anses var av denna uppfattning, se van der Bruggen, s. 264. Jfr 
även ”the Nuclear Tests case”, som kan tolkas som att rekommendationer kan bli bindande 
för medlemmarna om de agerar som om de accepterar rekommendationen. 
92 Se Dahlberg I, s. 92. 
93 Ibid. Dahlberg verkar i huvudsak även ansluta sig till denna uppfattningen. 
94 Lindencrona, s. 82.  
95 Dahlberg II, s. 153. 
96 Ibid. 
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en anmärkning i själva frågan97. Så som jag tyder situationen ger då 
kommentaren ingen vägledning vid tolkning av ett 
dubbelbeskattningsavtal98. För att en sådan anmärkning ska få avgörande 
betydelse krävs dock enligt Dahlberg att en sådan anmärkning gjorts vid 
undertecknandet av dubbelbeskattningsavtalet, och att anmärkningen därför 
var välkänd för båda parterna99. 
 

5.3.2.2 Kommentarens rättskällevärde när minst en av de 
avtalsslutande parterna inte är medlemmar i OECD
 
OECD:s modellavtal har som tidigare nämnts utgjort mall för FN:s 
modellavtal. FN har även reproducerat en stor del av OECD:s 
kommentarer100. Kommentarerna till FN:s modellavtal har däremot inte 
samma auktoritära ställning som kommentarerna till OECD:s 
modellavtal101. Kommentarerna till FN:s modellavtal torde därför knappast 
medföra några förpliktelser för staterna.  
 
Vogel anser att kommentarerna till OECD:s modellavtal har mindre 
betydelse som tolkningsmedel när minst en av staterna inte är medlemmar i 
OECD102. Vogel menar att staterna endast bör begagna sig av 
kommentarerna när kommentaren inte lämnar utrymme för någon annan 
tolkning än den som framgår av själva avtalet103. Dahlberg synes dela denna 
uppfattningen104.   Så som jag tolkar Wienkonventionen ska därför 
kommentaren till OECD:s modellavtal som regel inte användas som 
tolkningsmedel vid tolkningen av ett skatteavtal där minst en av parterna 
inte är medlemmar i OECD. Enligt mig kan dock kommentarerna återigen 
användas indirekt som tolkningsmedel om de bekräftar vad som framgår av 
avtalet. 
 
De 17 stater som är icke-medlemsstater, men som klargjort sin inställning 
till OECD-avtalet och dess kommentarer, intar dock en särställning 105. För 
dessa stater anser Dahlberg att kommentaren har en betydelse vid tolkning 
av skatteavtal, om än inte av samma dignitet som för medlemsstaterna106. 
Enligt min mening torde kommentaren få särskilt stor betydelse om dessa 
stater fått möjlighet att klargöra sin inställning i en speciell fråga. 
 

                                                 
97 Ibid., s. 147. 
98 Se dock kap. 5.7.2, där den finländska domstolen inte ansåg så vara fallet . 
99 Dahlberg II, s. 147. 
100 Van der Bruggen, s. 265. 
101 Ibid. 
102 Vogel, s. 45-46. 
103 Ibid. 
104 Dahlberg I, s. 93. 
105 Ibid., s. 94. 
106 Ibid. 
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5.3.3 Följden av ändringar i kommentaren 

I detta kapitel ska jag försöka redogöra för vilken effekt i 
tolkningshänseende som en ändring i kommentaren har. Man kan här skilja 
på tre olika typsituationer, vilka behandlas separat nedan: 
 
Typsituation 1: I denna situation har artikeln i modellavtalet inte ändrats, 
däremot har kommentaren till artikeln ändrats. Ändringen utgör dock endast 
ett förtydligande till vad som tidigare ansetts framgå av modellavtalet. 
 
Enligt Dahlberg kan i ovanstående situation den nya kommentaren användas 
vid tolkningen av stadgandet i skatteavtalet. Hans motivering för detta är att 
OECD endast avsett förtydliga vad som redan framgick av den gamla 
kommentartexten107. Denna syn styrks även av OECD i deras 
introduktionsavsnitt till OECD avtalet108. 
 
Typsituation 2: I denna situation har artikeln i modellavtalet inte ändrats. 
Emellertid har kommentaren till stadgandet ändrats. Ändringen medför en 
förändring i sak av tolkningen av stadgandet. 
 
I detta läge är Dahlberg mer tveksam till vilken vikt man bör lägga till 
ändringen i kommentaren. Han lutar dock åt att inte lägga någon vikt vid 
ändringen109 . Vogel är mera bestämd och anser att ändringen i 
kommentaren i detta fall saknar betydelse för tolkningen av ett 
dubbelbeskattningsavtal. Det är kommentarens lydelse vid skatteavtalets 
ingående som ska användas som tolkningskälla110. Detta motiverar han 
utifrån att staterna inte överlämnat någon lagstiftningsmakt till OECD, 
vilket de facto skulle bli effekten om den ändrade kommentaren skulle 
användas som tolkningsmedel111. Vogels syn styrks också av att högsta 
domstolar i diverse stater har varit motvilliga mot att använda senare 
versioner av kommentaren för att tolka skatteavtal som ingåtts tidigare112. 
 
Typsituation 3: I denna situation har stadgandet i modellavtalet ändrats. 
Kommentaren har därför, till följd av ändringen i modellavtalet, ändrats.  
 
I detta fall står det enligt Dahlberg klart att den nya kommentaren inte kan 
användas som tolkningskälla för tidigare ingångna 
dubbelbeskattningsavtal113. Hans syn bekräftas av introduktionsavsnittet till 
OECD:s modellavtal114. Han motiverar detta utifrån att det för de 
avtalsslutande parterna vid undertecknandet inte var känt att avtalet skulle 
tolkas på det sätt som anförs i den förändrade kommentaren. Enligt 
                                                 
107 Ibid., s. 95. 
108 Se OECD-avtalet, Introduction, paragraferna 35-36. 
109 Dahlberg II, s. 145. 
110 Vogel, s. 46. 
111 Ibid., s. 47. 
112 Lang, s. 52. 
113 Dahlberg I, s. 96. 
114 OECD-avtalet, Introduction, paragraf 35. 
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Wienkonventionen bör avtal tolkas utifrån de regler som förelåg vid avtalets 
slutande115. Dock anser Dahlberg att om något ytterligare stöd kan 
framhållas som stöd för en tolkning enligt den ändrade kommentaren, så kan 
ändringen tillmätas betydelse116.  
 

5.4  Konflikten mellan CFC-regler och 
dubbelbeskattningsavtal 

 
CFC-reglerna innebär att ett bolag får sina inkomster beskattade i en annan 
stat, nämligen i delägarstaten hos delägaren. Någon beskattning av själva 
bolaget förekommer däremot inte. En beskattning av bolaget skulle få till 
följd att bolaget skulle erlägga skatt till delägarstaten och att dess resultat 
efter skatt skulle ha påverkats, vilket inte är fallet. Däremot ligger bolagets 
resultat till grund för beskattning av delägaren. Att beskattningen sker hos 
delägaren är en följd av att delägarstaten inte kan utsträcka sin 
beskattningsrätt till att omfatta ett utländskt bolag med hemvist i en annan 
stat. Delägarstaten saknar i princip möjlighet att indriva skatten i 
bolagsstaten 117. Delägarstaten bortser från det utländska bolagets ställning 
som skattesubjekt. I Weneheds avhandling förs en diskussion om 
delägarstaten, oberoende av eventuellt föreliggande 
dubbelbeskattningsavtal, kan utsträcka sin beskattningsrätt till ett utländskt 
bolags inkomster118. Ett sådant perspektiv ska dock inte anläggas här.  
 
Först måste påpekas att om CFC-regler omfattar bolag med hemvist i 
skatteparadis eller lågskatteländer så torde någon konflikt med 
dubbelbeskattningsavtal inte uppstå. Stater med ingen eller låg bolagsskatt 
har endast undantagsvis ingått dubbelbeskattningsavtal med annan stat119. 
Däremot är Sveriges CFC-lagstiftning utformad så att även bolag i stater, 
som inte är lågskatteländer, omfattas av CFC-reglerna.  
 
Någon konflikt mellan den interna CFC-lagstiftningen och 
dubbelbeskattningsavtalen uppstår inte heller om den interna lagstiftningen 
anger att företag i länder som staten slutit dubbelbeskattningsavtal med inte 
omfattas av CFC-beskattningen. Sveriges tidigare CFC-regler hade initialt 
den utformningen. Däremot gör den nuvarande CFC-lagstiftningen formellt 
ingen åtskillnad mellan avtalsländer och icke-avtalsländer, även om 
majoriteten av avtalsstaterna omfattas i den s.k. vita listan. Någon konflikt 
mellan dubbelbeskattningsavtalen och CFC-lagstiftningen uppstår inte 
heller om det i dubbelbeskattningsavtalet uttryckligen anges att 
dubbelbeskattningsavtalet inte reglerar CFC-inkomster. Sådana uttryckliga 
regler har endast undantagsvis intagits i av Sverige ingångna 

                                                 
115 Dahlberg I, s. 96. 
116 Ibid.  
117 Vogel qtd in Wenehed I, s. 87. 
118 Se Wenehed I, s. 86 ff. 
119 Ibid., s. 93. 
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dubbelbeskattningsavtal120. Vidare uppstår inte någon konflikt för det fallet 
att den utländska personen inte omfattas av dubbelbeskattningsavtalet. 
Sådana undantag för lågbeskattade personer är relativt vanliga i svenska 
dubbelbeskattningsavtal121. 
 
Vilken konflikt är då möjlig mellan dubbelbeskattningsavtal och CFC-
regler? För att kunna förstå denna konflikt är det av vikt att man har 
kännedom om hur dubbelbeskattningsavtalen är uppbyggda. 
Dubbelbeskattningsavtalen syftar till att fördela beskattningsrätten mellan 
de avtalande staterna. Dubbelbeskattning av samma inkomst ska därför 
undvikas. Dubbelbeskattningsavtalen medför att inkomst av rörelse ska 
beskattas i företagets hemviststat (se vidare kap. 5.5) om inte inkomsten är 
hänförlig till rörelse från fast driftställe i den andra staten. Denna 
bestämmelse i dubbelbeskattningsavtalet är otvetydig, nämligen att inkomst 
av rörelse förvärvad av företag med hemvist i bolagsstaten inte kan 
beskattas i delägarstaten utan endast i staten där företaget har hemvist. Den 
svenska CFC-lagstiftningen medför att de svenska delägarna beskattas 
löpande för deras andel i vinsten i det utländska företaget. Den inkomst som 
de svenska delägarna beskattas för är närmast att karaktärisera som inkomst 
av rörelse122.Huvudregeln i dubbelbeskattningsavtalen är att beskattning på 
delägarnivå sker först efter att vinstutdelning har skett123. Konflikten mellan 
dubbelbeskattningsavtalen och CFC-reglerna kan därför te sig ganska klar – 
CFC-lagstiftningen beskattar en inkomst vars beskattningsrätt staten enligt 
dubbelbeskattningsavtal kan anses sig ha avsagt.  
 
Ovanstående synsätt kan dock kritiseras. I kommentarerna till OECD:s 
modellavtal stadgas att dubbelbeskattningsavtalen reglerar internationell 
juridisk dubbelbeskattning. Internationell juridisk dubbelbeskattning 
definieras som dubbelbeskattning för samma skattesubjekt, för samma 
inkomst och för identiska perioder124. CFC-beskattning träffar samma 
inkomst för identisk period, men träffar annat skattesubjekt och medför 
därför enbart ekonomisk dubbelbeskattning. Denna frågeställning 
återkommer jag till i analysen. 
 
Så som vår nuvarande CFC-lagstiftning är uppbyggd kan man även tänka 
sig en annan typ av konflikt med dubbelbeskattningsavtalen. Denna 
situation uppkommer om man har ett bolag med hemvist i utlandet, vars 
inkomster per se inte CFC-beskattas. Däremot fungerar bolaget som ett 
mellanbolag för ett annat bolag, där det senare bolagets inkomster enligt 
Sveriges CFC-lagstiftning ska drabbas av CFC-beskattning. Enligt artikel 7 
i modellavtalet får inkomster av rörelse endast beskattas i annan stat än 
                                                 
120  Se art. 43 andra punkten i dubbelbeskattningsavtalet mellan Tyskland och Sverige, som 
stadgar att avtalet inte förhindrar de enskilda staterna att tillämpa sin CFC-lagstiftning 
gentemot den andra staten. 
121 För en närmare redogörelse hänvisas till s. 830-831 i IFA:s Cahiers- de droit fiscal 
international, rapport från kongressen i San Francisco 2001, eller till kap. 5 i Dahlberg I. 
122 Dahlberg I, s. 316. 
123 Ibid. 
124 OECD-avtalet, Introduction, p. 1. 
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hemviststaten om det föreligger ett fast driftställe i denna stat. Här uppstår 
en annan typ av konflikt, som också kan tänkas stå i strid med av Sverige 
ingångna dubbelbeskattningsavtal.   
 

 

5.5  Om CFC-lagstiftning i OECD:s modellavtal 
med kommentarer 

I detta avsnitt ska redogöras för i vilka avseenden som CFC-lagstiftningen 
behandlas i OECD:s modellavtal samt dess kommentarer125. I ett första 
stadium ska jag endast redogöra för modellavtalet medan jag i nästa stadium 
ger en redogörelse för kommentarerna i detta hänseende. 
 
En genomgång av modellavtalet, utan hänsyn till bifogade kommentarer, 
talar för slutsatsen att CFC-lagstiftning är oförenlig med 
dubbelbeskattningsavtalen. Speciellt artikel 7 punkt 1 talar för denna 
slutsats. Punkten isolerad tolkas, enligt mig, som att inkomst av rörelse hos 
företag som har hemvist i annan stat enbart får beskattas i källstaten om det 
finns ett fast driftställe. Det synes inte ha någon betydelse hos vilket 
skattesubjekt beskattningen sker. Bestämmelsen har följande lydelse: 
 

Article 7 
 

Business profits 
 
1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in 
that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting 
State through a permanent establishment situated therein.  If the enterprise 
carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed 
in the other State but only so much of them as is attributable to that 
permanent establishment. 
 
 
Artikel 10 till 13 behandlar beskattningsland för utdelningsinkomster, 
ränteinkomster, royaltyintäkter samt kapitalvinster. Även dessa artiklar 
synes vid en isolerad läsning hindra intern CFC-beskattning för dessa typer 
av inkomster. Artiklarna ska inte behandlas närmare här. Av 
förenklingsskäl/utrymmesbrist ska antas att den typ av inkomster som ska 
bli föremål för CFC-beskattning är hänförlig till artikel 7 i modellavtalet. 
 
Sammantaget kan sägas att en inblick i modellavtalets utformning, om man 
bortser från kommentarerna, synes tala för att CFC-lagstiftning som träffar 
inkomster från företag etablerade i avtalsstater är oförenliga med 

                                                 
125 Som källa för uppgifterna i detta kapitel har jag använt mig av OECD:s Model Tax 
Convention on Income and on Capital- condensed version, från januari 2003. 
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dubbelbeskattningsavtal med modellavtalet som mall. Detta då inkomster 
från rörelse endast ska beskattas i annan stat än domicilstaten om inte 
rörelsen har fast driftställe i den andra staten. Någon uttrycklig bestämmelse 
som tillåter interna CFC-regler, och som i så fall hade talat för en 
annorlunda tolkning, finns inte i modellavtalet.  
 
Däremot behandlas CFC-lagstiftning i kommentaren till artikel 1. Av 
intresse i detta fallet är punkterna 22-23 samt punkt 26 i kommentarerna (Se 
bilaga C). 
 
Det man kan läsa ut av nämnda punkter är att kommentarerna till OECD:s 
modellavtal ger ett starkt uttryck för att  CFC-regler och andra interna regler 
som avser att hindra missbrukandet av dubbelbeskattningsavtalens regler för 
att undvika skatt inte står i strid med dubbelbeskattningsavtal eftersom de 
inte behandlas explicit i dem. Själv är jag snarare av den uppfattningen att 
reglerna i modellavtalet tydligt talar för att inkomster hänförliga till ett 
företag i ett land ska beskattas där. Eftersom en del stater lämnat avvikande 
meningar gentemot den uppfattning som OECD har om CFC-lagstiftningens 
överensstämmelse med dubbelbeskattningsavtalen, är jag inte ensam om 
min uppfattning. Både Belgien, Irland, Nederländerna, Luxemburg, Portugal 
och Schweiz framför avvikande meningar126.  I huvudsak menar dessa 
stater, precis som jag, att modellavtalet, i avsaknad av en särskild regel som 
tillåter interna regler som avser att motverka skatteundandragande, inte kan 
tolkas så att CFC-regler är i harmoni med dubbelbeskattningsavtalen.  
 
Slutligen ska även påpekas att sista meningen i punkten 26 i kommentaren 
fram till 2002 hade en annan lydelse, som följer: 
 
It would be contrary to the general principles underlying the Model 
Convention and to the spirit of tax treaties in general if counteracting 
measures were to be extended to activities such as production, normal 
rendering of services or trading of companies engaged in real industrial or 
commercial activity, when they are clearly related to the economic 
environment of the country where they are resident in a situation where 
these activities are carried out in such a way that no tax avoidance could be 
suspected. 
 
Denna tidigare lydelse av kommentarerna till modellavtalet menar alltså i 
huvudsak att s.k. aktiva inkomster inte får bli föremål för beskattning. Den 
svenska CFC-lagstiftningen gör, som tidigare nämnts, ingen åtskillnad 
mellan aktiva och passiva inkomster. 
 
 

                                                 
126 Se punkt 27.4- 27.9 i kommentarerna till art.1. 
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5.6 Regeringens inställning 

I detta avsnitt ska redogöras för regerings inställning i frågan om CFC-
lagstiftningens förhållande till dubbelbeskattningsavtalen, så som denna 
inställning framkommer i prop. 2003/2004:10127. Det ska påpekas att 
regeringens inställning inte har någon rättsverkan.  
 
Regeringen börjar med att poängtera att nästan alla av Sverige ingångna 
dubbelbeskattningsavtal har OECD:s modellavtal, så som det såg ut vid 
tiden för slutandet av dubbelbeskattningsavtalet, som grund. Vidare tar man 
upp den dithörande kommentarens roll. Regeringen behandlar här särskilt 
vilken betydelse förändringar av kommentaren har.  
 
I kommentarerna till OECD:s modellavtal tar OECD:s skattekommitté  upp 
frågan hur nya intagna kommentarer förhåller sig till de tidigare versionerna 
av modellavtalet128. Kommittén är av uppfattningen att ändringar i 
kommentarerna, som inte har sin grund i att själva artiklarna i modellavtalet 
ändrats, bör inverka på tolkningen av dubbelbeskattningsavtal som slutits 
före ändringarna. Detta då avsikten med de flesta ändringarna i 
kommentarerna är att klarlägga, inte ändra, artiklarnas eller kommentarernas 
innebörd. 
 
Vidare anför regeringen RegR:s inställning i RÅ 1996 ref. 84. I rättsfallet 
anför RegR, att man vid tolkningen av ett dubbelbeskattningsavtal bör 
tillmäta speciell betydelse för OECD:s modellavtal och dess kommentarer. 
Detta särskilt om dubbelbeskattningsavtalet har utformats i 
överensstämmelse med OECD:s modellavtal129. Av rättsfallet drar 
regeringen slutsatsen att för svenskt vidkommande dubbelbeskattningsavtal 
normalt ska tolkas med ledning av kommentarerna.  
 
Vidare betonar regeringen att det i OECD:s modellavtal finns enskilda 
artiklar som vid en isolerad läsning kan tolkas som oförenliga med Sveriges 
CFC-lagstiftning. En sådan artikel är artikel 7 punkt 1. Regeringen menar 
dock att det finns stöd för tolkningen att artikel 7 punkt endast reglerar 
beskattningen av företag A och inte av dess delägare.  Till att börja med 
anser man punkt 3 i kommentarerna till artikel 7 är utformad som så att 
artikel 7 punkt 1 endast hindrar land B från att beskatta företag A. 
Regeringen menar därför att detta ger ett visst stöd för deras tolkning att 
artikeln inte hindrar beskattningen av företag A:s delägare. Vidare anser 
regeringen att det av kommentarerna framgår att artikel 7 ska ses som en 
självklar följd av artikel 5, på det sättet att artikel 7 främst reglerar hur 
inkomsterna från ett fast driftställe ska beräknas. 
 

                                                 
127 Se propositionen s. 97-101. 
128 Se punkterna 33-36.1 i kommentarerna till modellavtalet. 
129 Nästan alla av Sveriges dubbelbeskattningsavtal har, som nämnts, utformats i 
överensstämmelse med OECD:s modellavtal. 
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Regeringen medger också att det vid en isolerad läsning av en rad andra 
artiklar i OECD:s modellavtal kan ifrågasättas om CFC-beskattning är 
förenlig med bestämmelserna130. Regeringen hänvisar därvid till punkterna 
22-26 i kommentarerna till artikel 1 i OECD:s modellavtal131, som klart 
talar för att CFC-lagstiftning är förenlig med dubbelbeskattningsavtalen, 
utan att särskilda bestämmelser om detta införs i dubbelbeskattningsavtalen. 
 
Slutsatsen från regeringens sida blir att CFC-lagstiftningen inte står i strid 
med ingångna dubbelbeskattningsavtal. Det följer av modellavtalets 
allmänna uppbyggnad och dess kommentarer att modellavtalet aldrig avsett 
att begränsa rätten till CFC-lagstiftning i den stat där delägaren är 
hemmahörande. Detta gäller enligt regeringens tolkning i synnerhet då 
lagstiftningen inte är mer långtgående än vad som är nödvändigt för att 
motverka skatteundandragande. Vid tolkningen av ett folkrättsligt bindande 
avtal ska vid tveksamhet den gemensamma partsavsikten försöka fastställas. 
Om båda de avtalsslutande parterna är överens om att 
dubbelbeskattningsavtal inte hindrar CFC-beskattning, ska den 
gemensamma partsavsikten tolkas så att CFC-beskattning inte står i strid 
med avtalet. Om däremot den andra avtalsslutande staten tillhör den 
minoritet inom OECD, som anser att CFC-beskattning står i strid med 
skatteavtal, kommer regeringen till slutsatsen att parternas gemensamma 
avsikt ska tolkas så att CFC-beskattning trots detta är förenligt med 
dubbelbeskattningsavtalet. Detta då artikel 7 endast hindrar beskattning av 
utländska företag hemmahörande i annan stat, om inte det utländska 
företaget har ett fast driftställe i källstaten. Däremot hindrar artikel 7, enligt 
regeringens tolkning, inte en beskattning av delägare, med hemvist i staten, 
till det utländska företaget.  
 
Det finns starka skäl att kritisera regeringens inställning. Jag anser att de 
lägger alldeles för stor vikt vid kommentarerna till OECD:s modellavtal. 
Regeringens inställning kan närmast tolkas som att de ser kommentarerna 
med automatik som en formellt bindande källa för tolkning. Denna syn är 
enligt mig felaktig. Sverige har inte överlämnat några tolkningsbefogenheter 
till OECD. Det ska vidare påpekas att tanken med 
dubbelbeskattningsavtalen är att de ska tolkas på samma sätt i samtliga 
avtalsslutande stater. Detta innebär att även om tolkningsbefogenheter 
överlämnats till OECD, så krävs att så skett för samtliga avtalsslutande 
stater för att deras tolkningar ska få rättslig relevans. Någon djupare 
diskussion kring ämnet kommer dock inte att ske här. För vidare diskussion, 
se kap. 5.8. 

                                                 
130 De artiklar som här avses är artiklarna 8, 10-13 samt 21. 
131 Dessa kommentarer redovisades för i kap. 5.4. 
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5.7Utländska rättsfall 

Konflikten mellan dubbelbeskattningsavtalen och CFC-reglerna har inte 
varit föremål för bedömning i svensk rättspraxis. Eftersom problematiken är 
av internationell karaktär kan det därför vara av intresse att söka efter 
utländska rättsfall där frågan ställts på sin spets. Utländska rättsfall har 
givetvis ingen rättsverkan för svenskt vidkommande, men rättsfallen kan 
vara vägledande. Jag presenterar här två rättsfall av betydelse, det franska 
Schneider-målet och det finska förhandsbeskedet i A Oyj Abp. 
 

5.7.1 Schneider-målet132

Conseil d´Etat, den högsta domstolen i Frankrike, kom till dom den 28 juni 
2002 i Schneider-målet. Bakgrunden i fallet var att ett franskt bolag, 
Schneider, till 100 procent ägde ett bolag till ett rent holdingbolag i 
Schweiz, Paramer. Paramer drabbades av betydligt lägre beskattning än vad 
som var normalskattenivån i Schweiz. Enligt den interna franska 
lagstiftningen skulle Schneider CFC-beskattas för Paramers inkomster. 
Enligt artikel 7, punkt 1 i det dåvarande dubbelbeskattningsavtalet mellan 
Frankrike och Schweiz skulle inkomst från rörelse beskattas i domicilstaten 
om inte ett fast driftställe förelåg i den andra staten. Paramer hade inget fast 
driftställe i Frankrike. Huvudfrågan i målet var om Schneider kunde CFC-
beskattas för Paramers inkomster. Med andra ord var frågan om 
dubbelbeskattningsavtalet var tillämpligt i det aktuella fallet133. 
 
Underrätten menade att Schneider skulle CFC-beskattas, grundat i huvudsak 
på följande motivering: 
 
- Den franska CFC-lagstiftningen medför inte någon internationell 
dubbelbeskattning, då beskattningen sker i två olika länder hos två olika 
skattesubjekt. Dessutom elimineras eventuell internationell 
dubbelbeskattning, eftersom den franska CFC-lagstiftningen tillåter avdrag 
för utländska skatter. 
 
- Även om ett av syftena med dubbelbeskattningsavtal är att hindra 
skatteundvikande, så hindrar detta inte Frankrike från att uppnå samma syfte 
med CFC-lagstiftning. 
 

                                                 
132Société Schneider Electric, 28 juni 2002, Conseil d´ Etat  Nr 232,276. Då mina 
kunskaper i franska är begränsade är uppgifterna i detta kapitel, om ej annat specifikt 
anges, hämtade ifrån Baker, s. 1077-1130. 
133 Det ska påpekas att även Frankrike har en motsvarighet till Sveriges s.k. gyllene regel, 
d.v.s. internationella avtal har företräde framför intern rätt. Se Brokelind, s. 661-662. 
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Schneider överklagade domen till nästa instans. Denna instans kom fram till 
att artikel 7, punkt 1 i det fransk-schweiziska avtalet hindrade beskattning 
av Paramers inkomster i Frankrike, då Paramer inte hade ett fast driftställe i 
Frankrike. Instansen var av åsikten att dubbelbeskattningsavtalet hade 
företräde framför den interna CFC-lagstiftningen. Vidare förkastade man de 
franska skattemyndigheternas argument som gällde CFC-lagstiftningen som 
ett redskap att hindra skatteundvikande. Domstolen förkastade detta 
argument med hänvisning till att det i det fransk-schweiziska avtalet inte 
intagits någon bestämmelse som tillät avvikelse från de generella reglerna 
om var rörelseinkomster skulle beskattas. 
 
Domen överklagades av regeringen till Conseil d´Etat. I denna överklagan 
hade finansministern  tre huvudsakliga argument, enligt nedan: 
 
– För det första ansåg ministern att det fransk-schweiziska avtalet enbart 
hindrade juridisk dubbelbeskattning134. Eftersom den franska skatten endast 
drabbade Schneider så stod detta inte i strid med skatteavtalet. 
 
– För det andra menade ministern att den skattepliktiga intäkt som 
beskattades enligt de franska CFC-reglerna varken var hänförlig till inkomst 
för det franska bolaget av i Schweiz bedriven rörelse eller utdelning från det 
schweiziska bolaget135. Istället skulle inkomsten, enligt ministern, vara att 
betrakta som en presumtiv utdelning, av vilken beskattning inte berördes i 
det aktuella skatteavtalet.  
 
– För det tredje menade ministern att CFC-reglerna syfte var detsamma som 
dubbelbeskattningsavtalet, då de båda avser hindra skatteundvikande. 
Eftersom de båda instrumenten har samma syfte står de inte i strid med 
varandra. 
 
Conseil d´Etat avvisade dock ovan nämnda punkter, med följande argument: 
 
– Conseil d´Etat fann att uppdelningen mellan juridisk dubbelbeskattning 
och ekonomisk dubbelbeskattning var konstgjord. För att skatteavtalets 
bestämmelser ska få någon verklig effekt krävdes, enligt Conseil d´Etat, att 
avtalet i den aktuella situationen även reglerade ekonomisk 
dubbelbeskattning.  
 
– Conseil d´Etat påpekade vidare att det fanns ett naturligt samband mellan 
de rörelseinkomster som uppstod hos Paramer och de CFC-inkomster som 
var föremål för beskattning hos Schneider. Därför skulle CFC-inkomster 
vara att anse som rörelseinkomster och falla under artikel 7, punkt 1 i 
avtalet. 

 

                                                 
134 D.v.s. beskattning av samma skattesubjekt.  
135 Moderbolaget är vad gäller utdelning fritaget från bolagsskatt för 95 procent av 
utdelningen, se Brokelind, s. 663. 
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– Slutligen avfärdade Conseil d´Etat ministerns tredje argument. Man 
hävdade att även om det fransk-schweiziska skatteavtalet hade som syfte att 
hindra skatteundvikande, så rättfärdigade detta inte ett avvikande från 
avtalets regler genom inhemska skatteflyktsregler, såvida en specifik 
bestämmelse i avtalet inte tillät detta. 
 
Vilka rättsregler kan man då härleda ur domen? Dessa rättsregler kan 
sammanfattas i följande punkter136

 
· CFC-inkomster har som regel karaktären av rörelseinkomster. 

· Målet med att hindra skatteundvikande står inte över de specifika 
bestämmelserna i ett dubbelbeskattningsavtal, om inte så anges specifikt i 
skatteavtalet. 
· För att tillse skatteavtalets effekt har det ingen betydelse hos vilket 
skattesubjekt som beskattningen sker hos. Ett dubbelbeskattningsavtal 
täcker därför även in beskattning av rörelseinkomster hos delägare, om 
delägaren är en annan den som får rörelseintäkterna. 
 
Det ska slutligen påpekas att Frankrike efter Schneider-domen strävat efter 
att omförhandla sina dubbelbeskattningsavtal. Detta har skett i syfte att få de 
franska dubbelbeskattningsavtalen att stå i överensstämmelse med CFC-
lagstiftningen137. 
 

5.7.2  A Oyj Abp-målet138

I detta fallet  hade ett finskt bolag, A Oyj Abp, ett helägt dotterbolag i 
Belgien. Det belgiska bolaget var ett s.k. coordination-center i Belgien och 
åtnjöt därför avsevärda skattelättnader i Belgien. Enligt den interna 
lagstiftningen i Finland så var det belgiska bolagets inkomster föremål för 
CFC-beskattning hos A Oyj Abp. Det finska bolaget sökte i ett 
förhandsbesked få besvarat frågan om denna CFC-beskattning var förenlig 
med skatteavtalet mellan Belgien och Finland, samt om CFC-beskattningen 
var förenlig med EG-rätten139. Det finsk-belgiska dubbelbeskattningsavtalet 
bygger, precis som det fransk-schweiziska, på OECD:s modellavtal.  
 
Underrätten kom i målet fram till att CFC-lagstiftningen inte stod i strid 
med det aktuella dubbelbeskattningsavtalet. Domskälen bygger på att det i 
kommentarerna till OECD:s modellavtal framkommer att en stor majoritet 
av medlemsstaterna inte anser att det föreligger någon konflikt mellan intern 
                                                 
136 Se Bourtourault & Mbwa-Mboma, s. 497-498. 
137 Danon, Gutmann & Salome, s. 157. 
138 A Oyj Abp, 20 mars 2002, KHO:2002:26. Då mina kunskaper i finska är obefintliga har 
jag använt mig av en inofficiell översättning av domen. Denna översättning är hämtad från 
International Tax Law Reports, 2002, s. 1009-1076. Om ej annat anges i texten har denna 
översättning använts som källa.  
139 Problematiken mellan EG-rätten och CFC-lagstiftningen bortses dock ifrån här. Det ska 
även poängteras att den s.k. gyllene regeln principiellt används i Finland. 
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CFC-lagstiftning och dubbelbeskattningsavtal, då CFC-lagstiftning inte 
uttryckligen behandlas i avtalen. Underrätten är av samma uppfattning som 
den som majoriteten uttrycker i kommentaren. 
 
Den högsta finska domstolen förklarar att det huvudsakliga syftet med 
dubbelbeskattningsavtal är att undvika juridisk dubbelbeskattning. Generellt 
berör skatteavtal inte ekonomisk dubbelbeskattning. Skatteavtalet mellan 
Finland och Belgien berör inte heller specifikt undanröjandet av ekonomisk 
dubbelbeskattning.  
 
Vidare diskuterar domstolen karaktären på den inkomst från det Belgiska 
bolaget som kan bli föremål för CFC-beskattning hos det finska bolaget. 
Man diskuterar här om denna inkomst är att hänföra till rörelseinkomst, 
inkomst från utdelning enligt artikel 10 (5) i modellavtalet eller annan 
inkomst enligt artikel 21.  Det ligger enligt den finska domstolen närmast 
till hands att hänföra inkomsten till inkomst av rörelse.  
 
Nästa frågeställning som besvaras av den finska domstolen är om artikel 7 i 
det finsk-belgiska dubbelbeskattningsavtalet verkligen hindrar Finland ifrån 
att CFC-beskatta det finländska bolaget. Domstolen återger här den mening 
som framkommer i kommentaren till artikel 1 i OECD:s modellavtal, punkt 
22-26140.  Man kommer här fram till att så som den finländska CFC-
lagstiftningen är utformad överensstämmer den med de krav som uppställts 
av OECD i dess kommentarer. Den finländska domstolen framhäver dock 
att kommentaren endast ska fungera som ett hjälpmedel vid tolkningen av 
dubbelbeskattningsavtal och att den i sig inte utgör en formellt bindande 
källa för tolkning. 
 
Domstolen behandlar även regeln om icke-diskriminering i skatteavtalet 
mellan Finland och Belgien. Man kommer fram till denna bestämmelse inte 
är tillämplig, då CFC-beskattningen avser en beskattning av ett finskt bolag 
i Finland. 
 
I ljuset av ovan nämnda skäl fann den finska högsta domstolen att den 
finska CFC-lagstiftningen inte stred mot dubbelbeskattningsavtalet mellan 
Belgien och Finland. 
 
En intressant aspekt i domen är tidsaspekten. Dubbelbeskattningsavtalet 
mellan Finland och Belgien undertecknades 1976 och började gälla 1978. 
1991 gjordes förändringar i skatteavtalet141. De observationer rörande CFC-
lagstiftning som finns i kommentaren intogs först 1992. Det faktum att 
observationerna intogs i kommentarerna efter skatteavtalets ikraftträdande 
hindrade inte den finska domstolen från att anse kommentarerna i detta 
hänseende vara relevanta. Detta skedde utan någon saklig motivering.    
 

                                                 
140 Punkt 24-25 är numera borttagna från kommentaren, medan punkt 26 är reviderad. 
141 Dessa förändringar avsåg dock inte art. 7, se Lang, s. 52. 
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5.8 Analys - överensstämmer den svenska CFC-
lagstiftningen med ingångna 
dubbelbeskattningsavtal  

 
   
I det följande beskrivs min syn, utifrån insamlat material, på konflikten 
mellan CFC-lagstiftningen och dubbelbeskattningsavtalen. 
 
Tolkningen av dubbelbeskattningsavtal ska ske efter den gemensamma 
partsavsikten. Målet är att ett dubbelbeskattningsavtal ska tolkas på samma 
sätt i samtliga avtalsslutande länder. En stat kan inte ensidigt gå in och 
ändra i ett avtals regler eller tolkningen av desamma. Av RegR:s praxis 
framgår att dessa tolkningsprinciper även är tillämpliga vid tvister mellan 
skattemyndighet och skattskyldig. 
 
För modellavtalet isolerat, d.v.s. utan hänsyn till dess kommentarer, talar 
övervägande skäl för att de enskilda staternas CFC-beskattning är oförenligt 
med modellavtalet. Enligt lydelsen av artikel 7, punkt 1 spelar det ingen roll 
hos vilket skattesubjekt som inkomstbeskattningen sker.  Ytterliggare 
tolkningsdata måste därför till för att kunna hävda att CFC-lagstiftningen är 
i överensstämmelse med av Sverige ingångna dubbelbeskattningsavtal.  
 
Ett sådant tolkningsmedel hade kunnat vara syftet med 
dubbelbeskattningsavtal. Ett syfte med dubbelbeskattningsavtal är att 
motverka skatteflykt. CFC-lagstiftning kan därför anses stå i 
överensstämmelse med detta syfte. Ett annat syfte med 
dubbelbeskattningsavtal är dock att fördela beskattningsrätten mellan de 
avtalsslutande staterna, eller med andra ord hindra dubbelbeskattning. CFC-
regler motverkar detta syfte då de beskattar inkomst som enligt 
dubbelbeskattningsavtal har fördelats till den andra staten. Slutsatsen av det 
nämnda blir att dubbelbeskattningsavtalens syften inte kan användas för att 
legitimera användningen av CFC-beskattning för inkomster som är 
hänförliga till bolag i avtalsstater, eftersom syftet är tvåfaldigt.  
 
 
Dubbelbeskattningsavtal har som regel endast som syfte att reglera juridisk 
dubbelbeskattning, och inte ekonomisk dubbelbeskattning. Inte heller denna 
omständighet är, i min mening, godtagbar som argument för att framhäva 
förenligheten mellan intern CFC-lagstiftning och ingångna 
dubbelbeskattningsavtal. Jag instämmer här med den bedömning som den 
högsta franska domstolen gjorde. För att dubbelbeskattningsavtalens 
bestämmelser ska få någon verklig effekt, så bör dubbelbeskattningsavtalen 
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även reglera ekonomisk dubbelbeskattning innan någon verklig utdelning 
har skett till delägarna. 
  
Ett annat tolkningsmedel är kommentaren till OECD:s modellavtal. Dess 
användbarhet som tolkningsmedel överdrivs av regeringen i propositionen. 
Frågan blir därför i vilken mån kommentarerna kan användas som 
tolkningsmedel? Dess användbarhet som tolkningsmedel skiljer sig åt 
beroende på situationen.  
 
För ett bilateralt avtal som Sverige ingått med en stat som inte är medlem i 
OECD saknar kommentaren i praktiken tolkningsvärde, se kap. 5.3.2. I ett 
sådant fall anser jag det därför stå klart att Sverige, p.g.a. föreliggande 
dubbelbeskattningsavtal, är oförmöget att beskatta delägare för CFC-
inkomster.  
 
Kommentaren har däremot ett annat rättskällevärde om den stat varmed 
Sverige ingått dubbelbeskattningsavtal även är medlem i OECD. 
Huvudregeln är då att kommentaren kan användas som tolkningsmedel och 
att CFC-lagstiftningen står i överensstämmelse med dessa 
dubbelbeskattningsavtal. Huvudregeln har dock i detta fall så många 
undantag att det blir verkningslöst att prata om en huvudregel.  I följande 
situationer torde inte kommentaren användas som tolkningsmedel i den 
aktuella sakfrågan: 
 
· Då den andra avtalsslutande staten har gjort en anmärkning till 
kommentarens uttalande i fråga om CFC-lagstiftningens förenlighet med 
dubbelbeskattningsavtalen. Utan att behandla dessa anmärkningar i detalj 
kan sägas att anmärkningar har skett ifrån Belgien, Irland, Nederländerna, 
Luxemburg, Portugal och Schweiz. 
 
·  Då dubbelbeskattningsavtalet har ingåtts före 1992. År 1992 ändrades 
kommentaren så att den gav stöd åt uppfattningen att CFC-regler var 
förenliga med ingångna dubbelbeskattningsavtal. En sådan ändring av 
kommentaren är enligt min mening en ändring enligt typsituation 2 (se kap. 
5.2.3).  Ändringen i kommentaren ska därför inte beaktas vid tolkningen av 
dubbelbeskattningsavtalet. 
 
· En sista situation avser det fall dubbelbeskattningsavtalet har ingåtts efter 
1992 men innan 2002. År 2002 skedde en ändring i kommentaren. Före 
ändringen ansågs bara CFC-beskattning av passiva inkomster vara förenliga 
med dubbelbeskattningsavtalen142. Efter ändringen görs ingen åtskillnad 
mellan CFC-beskattning av passiva och aktiva inkomster. Ändringen får 
anses vara av typsituation 2 (se kap. 5.2.3). Således bör ingen hänsyn tas till 
ändringen i kommentaren.  Den svenska CFC-lagstiftningen drabbar både 
aktiva och passiva inkomster. I den mån den drabbar s.k. aktiva inkomster 

                                                 
142 Se kap. 5.3.3. 
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står den därför i strid med dubbelbeskattningsavtal ingångna mellan 1992 
och 2002.  
 
En summering av mina slutsatser kan vara på sin plats, så att läsaren 
verkligen förstår min argumentation. När Sverige ingår ett 
dubbelbeskattningsavtal med annan stat avstår Sverige i viss mån sin 
beskattningsrätt för vissa inkomster till den andra staten. Sverige avsäger sig 
därmed beskattningsrätten för inkomst av rörelse, där företaget varken har 
hemvist eller fast driftställe i Sverige. CFC-inkomster torde som regel 
klassificeras som inkomst av rörelse. Blir en sådan inkomst beskattad hos 
delägaren innebär detta att Sverige återtar en bortförhandlad 
beskattningsrätt, eftersom det de facto är inkomsten av rörelsen som 
beskattas. Ett sådant återtagande är inte möjligt genom ensidigt handlande 
av den svenska staten, utan kräver samtycke av övriga avtalsslutande stater. 
 
Finns det då någon möjlighet att komma till rätta med denna normkonflikt? 
Ett sätt är givetvis att utforma CFC-lagstiftningen så att den inte drabbar 
företag som omfattas av dubbelbeskattningsavtal. En annan möjlighet är att 
försöka omförhandla redan befintliga dubbelbeskattningsavtal. Antingen 
kan denna omförhandling gå ut på att se till att potentiellt skadliga 
bolagstyper inte omfattas av skatteavtalens regler, eller så kan 
omförhandlingen ha som syfte att införa regler i våra 
dubbelbeskattningsavtal som tillåter användandet av intern CFC-
lagstiftning. 
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Bilaga A – Utdrag ur kapitel 39 a 
i inkomstskattelagen 
Delägare i en utländsk juridisk person 
2 § 
En skattskyldig anses vid tillämpning av detta kapitel som delägare i en 
utländsk juridisk person om vid utgången av delägarens beskattningsår 
andelar med tillsammans minst 25 procent av den utländska juridiska 
personens kapital eller röster, direkt eller indirekt genom andra utländska 
juridiska personer, innehas eller kontrolleras av delägaren eller av 
delägaren och personer i intressegemenskap med delägaren. 
En begränsat skattskyldig skall anses som delägare bara om andelarna är 
knutna till ett fast driftställe i Sverige. 
Innehav av andelar i en utländsk juridisk person genom svenska 
handelsbolag likställs med direkt innehav.  
 
Personer i intressegemenskap 
3 § 
Två personer skall vid tillämpningen av detta kapitel, om inte annat anges, 
anses vara i intressegemenskap med varandra om 
1. personerna är moderföretag och dotterföretag eller står under i huvudsak 
gemensam ledning, 
2. personerna är juridiska personer och den ena personen direkt eller 
indirekt innehar eller kontrollerar minst 50 procent av kapitalet eller 
rösterna i den andra personen, 
3. den ena personen är en fysisk person och den andra en juridisk person 
vars kapital eller röster direkt eller indirekt innehas eller kontrolleras till 
minst 50 procent av den fysiska personen, eller 
4. personerna är närstående. 
Vid bedömningen av om personerna står under i huvudsak gemensam 
ledning skall närstående personer anses utöva ett gemensamt inflytande. 
Om en fysisk person är i intressegemenskap med en juridisk person enligt 
första stycket 3, skall även närstående till den fysiska personen anses vara i 
intressegemenskap med den juridiska personen. 
 
 
 
 
 
 
Beräkning av andel 
4§ 
Vid ett indirekt innehav eller ett innehav genom ett svenskt handelsbolag 
eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person skall vid tillämpning av 
detta kapitel innehavarens andel av  
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-  kapitalet anses utgöras av produkten av kapitalandelarna i varje led av 
ägarkedjan, och 
-  rösterna anses utgöras av den lägsta röstandelen i något led av 
ägarkedjan. 
 
Lågbeskattade inkomster 
 
Huvudregel 
5 § 

Nettoinkomsten hos en utländsk juridisk person skall anses som 
lågbeskattad om den inte beskattats eller beskattats lindrigare än den 
beskattning som skulle ha skett i Sverige om 55 procent av denna inkomst 
utgjort överskott av näringsverksamhet för ett svenskt aktiebolag som 
bedriver motsvarande verksamhet i Sverige. En skattskyldig som har 
andelar i en sådan person skall anses som delägare i en utländsk juridisk 
person med lågbeskattade inkomster. 

Första stycket gäller bara om nettoinkomsten i den utländska juridiska 
personen är positiv. 

I nettoinkomsten skall inte räknas in inkomster som beskattats i Sverige 
med stöd av andra bestämmelser i denna lag än bestämmelserna i detta 
kapitel. 

 
6 § 

Vid beräkningen av nettoinkomsten hos den utländska juridiska 
personen enligt 5 § tillämpas 10-12 §§ med följande undantag: 

1. Avdrag får inte göras för avsättning till periodiseringsfond. 
2. Avdrag får göras för underskott som uppkommit i verksamheten 

under de tre närmaste föregående beskattningsåren och som 
tidigare inte dragits av vid beräkningen av nettoinkomsten. Detta 
gäller dock bara om delägaren var delägare vid utgången av 
respektive beskattningsår. 

      
 
 
Kompletteringsregel 
 
7 §  

Även om nettoinkomsten enligt 5 § är lågbeskattad skall 
inkomst  hos en utländsk juridisk person inte anses lågbeskattad om den 
utländska juridiska personen hör hemma och är skattskyldig i ett område 
som anges i bilaga 39 a och som inte omfattas av där angivna undantag. 

Om en utländsk juridisk person hör hemma och är skattskyldig 
till inkomstskatt i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
avses i bilaga 39 a med uttrycken 

1. inkomst från bank- och finansieringsrörelse och annan 
finansiell verksamhet i en sådan stat, bara inkomst från verksamhet som 
består i att direkt eller indirekt finansiera företag med vilka den utländska 
juridiska personen befinner sig i sådan intressegemenskap som anges i 14 
kap 20 §, och 
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2. inkomst från försäkringsverksamhet i en sådan stat, bara 
inkomst från verksamhet som består i att direkt eller indirekt försäkra risker 
för företag med vilka den utländska juridiska personen befinner sig i sådan 
intressegemenskap som anges i 14 kap 20 §. 
Om Sverige har ingått ett skatteavtal, som inte är begränsat till att omfatta 
inkomst från internationell sjö- eller luftfart, med den stat där den utländska 
juridiska personen hör hemma gäller bestämmelserna i första och andra 
styckena bara för sådana inkomster som omfattas av avtalets regler om 
begränsning av beskattningsrätten. 
 
Beräkning av överskottet av lågbeskattade inkomster 
 
10 § 
 Vid beräkning av överskottet av lågbeskattade inkomster skall 
den utländska juridiska personen behandlas som ett svenskt aktiebolag som 
har motsvarande inkomster i Sverige och som inte är ett investmentföretag. 
Vid tillämpningen av en bestämmelse som ställer krav på skattskyldighet i 
Sverige skall den utländska juridiska personen dock inte anses uppfylla 
detta krav. 
 Om en annan utländsk juridisk person än en sådan som i 
utlandet delägarbeskattas innehar andelar i en i utlandet delägarbeskattad 
person, skall inkomsterna i denna, till den del som motsvarar den utländska 
juridiska personens ägarandel, tas upp hos personen som har ägarandelen. 
Motsvarande gäller vid indirekt innehav av i utlandet delägarbeskattade 
juridiska personer genom sådana personer. 
 
11 § 
 Inkomstberäkningen skall ske med utgångspunkt i sådana 
resultat- och balansräkningar som skall lämnas enligt 3 kap. 9 b § lagen 
(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Om resultat- och 
balansräkningar upprättas i utländsk valuta, skall det enligt 3 kap. 9 c § 
samma lag omräknade resultatet ligga till grund för inkomstberäkningen. 
 
Beskattningsår 
 
12 § 
Som beskattningsår för en utländsk juridisk person med lågbeskattade 
inkomster räknas den period för vilken inkomstbeskattningen sker enligt 
lagstiftningen i den stat där personen hör hemma. Saknas sådan period 
skall som beskattningsår i stället räknas räkenskapsåret enligt 
lagstiftningen i den staten. 
 
 
 
 
 
 
Beskattning av lågbeskattade inkomster 
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13 § 
 En delägare i en utländsk juridisk person med lågbeskattade 
inkomster är skattskyldig för en så stor andel av överskottet av dessa 
beräknat med tillämpning av 10-12 §§ som svarar mot delägarens enligt 2 
och 4 §§ beräknade andel av kapitalet i personen. Till den del överskottet 
tas upp till beskattning av en begränsat skattskyldig delägare skall det inte 
tas upp av en obegränsat skattskyldig delägare. 
 En delägare får vid beräkning av sin andel av överskottet bara 
dra av sådant underskott som dragits av vid beräkningen av 
beskattningsårets nettoinkomst hos den utländska juridiska personen enligt 
6 §. Om periodiseringsfonder helt eller delvis inte återförts på grund av 
bestämmelserna i 30 kap. 10 a § skall underskottet minskas med 
motsvarande belopp. 
 Överskottet i en utländsk juridisk person skall tas upp vid den 
taxering då den utländska juridiska personen hade taxerats om den hade 
varit skattskyldig. 
 
Hänvisningar 
 
14 § 
 När det gäller utländska juridiska personer med lågbeskattade 
inkomster och delägare i sådana personer finns även särskilda 
bestämmelser om 

- att utländsk allmän skatt inte får dras av i 16 kap. 19 §, 
- förutsättningar för räkenskapsenlig avskrivning i 18 kap. 14 §, 
- undantag från uttagsbeskattning i 22 kap. 13 §, och 
- periodiseringsfonder i 30 kap. 2 och 10 a §§. 
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Bilaga B - Utdrag ur 
Wienkonventionen 
Artikel  31 
Allmän regel om tolkning 

1. En traktat skall tolkas ärligt i överensstämmelse med den 
gängse meningen av traktatens uttryck sedda i sitt sammanhang och mot 
bakgrunden av traktatens uttryck sedda i sitt sammanhang och mot 
bakgrunden av traktatens ändamål och syfte. 

2. I sammanhanget ingår vid tolkningen av en traktat, förutom 
texten inklusive dess preambel och bilagor, 

a) överenskommelser rörande traktaten som träffats mellan 
alla parter i samband med traktatens ingående; 

b) dokument som upprättats av en eller flera parter i samband 
med traktatens ingående och godtagits av de andra parterna som dokument 
sammanhörande med traktaten. 

3. Utöver sammanhanget skall hänsyn tagas till  
a) efterföljande överenskommelser mellan parterna rörande 

traktatens tolkning eller tillämpning av dess bestämmelser; 
b) efterföljande praxis vid traktatens tillämpning, som 

ådagalägger enighet mellan parterna om traktatens tolkning; 
c) relevanta internationella rättsregler som är tillämpliga i 

förhållandet mellan parterna. 
4. Ett uttryck skall tilläggas en speciell mening, om det 

fastställts att detta varit parternas avsikt. 
 

 
Artikel 32 
Supplementära tolkningsmedel 
 Supplementära tolkningsmedel, inbegripet förarbetena till 
traktaten och omständigheterna vid dess ingående, kan anlitas för att få 
bekräftelse på den mening som framkommer vid tillämpning av artikel 31 
eller för att fastställa meningen, när en tolkningen enligt artikel 31 

a) icke undanröjer dess tvetydighet eller oklarhet, eller; 
b) leder till ett resultat som uppenbarligen är orimligt eller 

oförnuftigt. 
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Bilaga C – Utdrag ur 
kommentarerna till OECD:s 
modellavtal 
22. Other forms of abuse of tax treaties ( e.g. the use of base campany) and 
possible ways to deal with them, including “substance over form”, 
“economic substance” and general anti-abuse rules have also been 
analysed, particularly as concerns the question of whether these rules 
conflict with tax treaties, which is the second question mentioned in 
paragraph 9.1 above. 
 
22.1 Such rules are part of the domestic rules set by domestic tax laws for 
determining which facts give rise to a tax liability; these rules are not 
addressed in tax treaties and are therefore not affected by them. Thus, as a 
general rule and having regard to paragraph 9.5, there will be no conflict. 
For example, to the extent that the application of the rules reffered to in 
paragraph 22 results in a recharacterisation of income or in a 
redetermination of the taxpayer who is considered  to derive such income, 
the provisions of the Convention will be applied taking into account these 
changes. 
 
22.2 Whilst these rules do not conflict with tax conventions, there is 
agreement that Member countries should carefully observe the specific 
obligations enshrined in tax treaties to relieve double taxation as long as 
there is no clear evidence that the tax treaties are being abused. 
 
23. The use of base companies may also be addressed through controlled 
foreign company provisions. A significant number of Member and non-
member countries have now adopted such legislation. Whilst the design of 
this type of legislation varies considerably among countries, a common 
feature of these rules, which are now internationally recognised as a 
legitimate instrument to protect the domestic tax base, is that they result in 
a Contracting State taxing its residents on income attributable to their 
participation in certain foreign entities. It has sometimes been argued, 
based on a certain interpretation of provisions of  the Convention such as 
paragraph 1 of Article 7 and paragraph 5 of article 10, that this common 
feature of controlled foreign companies legislation conflicted with these 
provisions. For the reasons explained in paragraphs 10.1 of the 
Commentary on Article 7 and 37 of the Commentary on Article 10, that 
interpretation does not accord with the text of the provisions. It also does 
not hold when these provisions are read in their context. Thus, whilst some 
countries have felt it useful to expressly clarify, in their conventions, that 
controlled foreign companies legislation did not conflict with the 
Convention, such clarification is not necessary. It is recognised that 
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controlled foreign companies legislation structured in this way is not 
contrary to the provisions of the Convention. 
 
26. States that adopt controlled foreign companies provisions or the anti-
abuse rules referred to above in their domestic laws seek to maintain the 
equity and neutrality of these laws in an international environment 
characterised by very different tax burdens, but such measures should be 
used only for this purpose. As a general rule, these measures should not be 
applied where the relevant income has been subjected to taxation that is 
comparable to that in the company of residence of the taxpayer. 
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6.4  Rättsfall 

 
RÅ 1996 ref. 84 
 
Dom från Kammarrätten i Göteborg  från den 15 juni 1999 – mål 3378-
1998. 
 
Utländska rättsfall 
 
A Oyj Abp, KHO:2002:26143

 
Re Société Schneider Electric, Conseil d´ Etat   mål nr 232,276, från den 28 
juni 2002144

 

                                                 
143 Dock har jag inte begagnat mig av primärkällan 
144 Inte heller här har jag begagnat mig av primärkällan. 
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