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Summary

Transfer pricing is becoming more and more important for multinational 
enterprises. In the beginning of 2010, the European Court of Justice passed 
an important judgment in case C-311/08 SGI in which the Belgian transfer 
pricing rules were scrutinized, and the ruling should also be of importance 
to other member states. One purpose of this master thesis is to examine the 
implications this has on the very similar Swedish legislation. Transfer 
pricing is based on the so called arm's length principle which states that the 
price of a transaction between two related parties in different countries 
should be that of a transaction between two unrelated parties on the open 
market. It is the internationally accepted standard and maintained by the 
OECD, which publishes guidelines for its application and interpretation.

The transfer pricing documentation requirements should also be subject to 
scrutiny according to the same ruling. According to the proportionality test 
of the Court, the arm's length principle is only to be justified if it does not 
entail an undue administrative burden. The OECD has also developed 
guidelines for transfer pricing documentation, just as an expert group within 
the EU. The latter has, more specifically, proposed a voluntary 
documentation meant to ease the administrative burden on multinational 
enterprises within the EU.

Furthermore, the EHCR right to remain silent and not to incriminate oneself 
of should reasonably have an impact on the documentation requirements, 
since the European Court of Human Rights had repeatedly ruled that the 
Swedish tax surcharge is a penalty. It should not be required that anyone 
participates in his own punishment.

The chosen legislation technique has also been criticized since it does not, to 
the full extent, take in consideration the principle of legality. The legislator 
has left to the Swedish government or the National Tax Board to further 
develop and decide regulations and instructions regarding the specifics of 
the documentation. Because of the present extensive and meticulous rules 
and instructions, one could conceive a shift in the burden of proof from the 
National Tax Board to the taxpayer.
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Sammanfattning

Internprissättningen spelar en allt större roll för multinationella 
företagsgrupper. EU-domstolen meddelade i början av 2010 dom i målet C-
311/08 SGI i vilken de belgiska internprissättningsreglerna prövades. 
Domen har även betydelse för andra medlemsstater, och ett syfte med denna 
uppsats är att undersöka vilka implikationer domen har för motsvarande 
svenska regler. Internprissättningen bygger på den så kallade 
armlängdsprincipen som innebär att det pris som avtalas på en transaktion 
mellan närstående företag i olika länder (t.ex. inom en koncern) i princip ska 
sättas till den nivå som två oberoende företag skulle ha avtalat om. Denna 
princip är internationellt vedertagen och OECD utvecklar riktlinjer för hur 
den bör tolkas och tillämpas.

Även den för snart fyra år sedan införda skyldigheten att dokumentera 
internprissättningen, bör kunna prövas i ljuset av C-311/08 SGI och 
domstolens krav på proportionalitet. EU-domstolen uttalade nämligen att 
den administrativa bördan för den skattskyldige inte fick bli onödig stor. 
OECD har också utvecklat riktlinjer kring vad skattemyndigheterna kan 
kräva för dokumentation. Inom EU har en arbetsgrupp tillsatts som i sin tur 
har utvecklat en frivillig dokumentation som är tänkt att underlätta för 
företagsgrupper med verksamheter runt om i Europa.

EKMR:s passivitetsrätt bör också kunna påverka dokumentations-
skyldigheten, eftersom skattetillägg används som sanktion och 
Europadomstolen vid flertalet tillfällen har uttalat att skattetillägget är att  
betrakta som ett straff. Det kan inte krävas av någon att medverka till sin 
egen bestraffning.

Den valda lagstiftningstekniken vid införandet av dokumentationskraven 
kritiseras eftersom den inte tar hänsyn till den legalitetsprincip som finns 
inom skatterätten. Lagstiftaren har överlåtit till regeringen eller Skatteverket  
att meddela närmare föreskrifter om vad dokumentationen ska innehålla. 
Eftersom Skatteverket har utarbetat väldigt detaljerade föreskrifter och 
meddelanden verkar det nästan som att bevisbördan har förskjutits från 
Skatteverket till den skattskyldige.
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Förkortningar

CCCTB Common Consolidated Corporate Tax Base

EKMR Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna

IL Inkomstskattelag (1999:1229)

KL Kommunalskattelagen (1928:370)

LSK Lag (2001:1227) om själv deklarationer och kontrolluppgifter

OECD Organisation for Economic Co-Operation and Development

RF Regeringsformen (1974:152)

RÅ Regeringsrättens årsbok

TL Taxeringslag (1990:324)
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 1 Introduktion

Den så kallade korrigeringsregeln har länge utgjort en del av svensk rätt.1 
Dess innebörd är att en oriktig prissättning vid transaktioner med närstående 
företag i utlandet kan medföra att priset, ur ett skatterättsligt perspektiv, höjs 
till en marknadsmässig nivå. Det bakomliggande syftet är att skydda 
skatteunderlaget genom att förhindra att svenska företags resultat minskas 
till förmån för närstående företag i andra länder. Problemet med en justering 
till en marknadsmässig nivå är att inkomsten som därmed återförs till det 
svenska skatteunderlaget också (sannolikt) beskattas av myndigheterna i det 
andra landet. Att två olika skattesubjekt beskattas för samma inkomst kallas 
ekonomisk dubbelbeskattning. Nyligen prövades den belgiska 
motsvarigheten till korrigeringsregeln av EU-domstolen i målet C-311/08 
SGI, och eftersom den svenska regeln har en liknande utformning ställs 
naturligtvis frågan vilken betydelse domen har för för svensk del.

Från och med den 1 januari 2007 infördes regler om 
dokumentationsskyldighet för internprissättning i Sverige. Företagen ålades 
därmed att dokumentera och motivera hur internpriserna bestäms, något 
som tidigare inte har behövts. Å ena sidan är vinsten för Skatteverket stor 
eftersom det numera vid misstanke om oriktig prissättning vid hot om 
skattetillägg kan begära in standardiserade uppgifter.2 Å andra sidan riktades 
kritik från näringslivet mot att regleringen riskerade att bli betungande och 
innebära ökade kostnader för framförallt de små- och medelstora företagen. 
Vidare ifrågasattes kostnadsökningen i proportion till nyttan.3 Även 
implementeringen av dokumentationsskyldigheten bör kunna prövas utifrån 
domstolens uttalande i SGI-målet. Dessutom riskerar hotet om skattetillägg 
att strida mot de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna i 
EKMR. Valet av lagstiftningsteknik kritiserades också, eftersom regeringen 
och Skatteverket gavs vida ramar att utarbeta föreskrifter på området.

 1.1 Syfte och problemformulering

Syftet med uppsatsen är att belysa den problematik som regleringen av 
internprissättning medför för Sverige som medlemsstat i Europeiska 
unionen och som avtalspart till EKMR. Härför har jag ställt upp följande 
problemformulering, bestående av närliggande frågeställningar:

1. Utgör en den svenska implementeringen av armlängdsprincipen en 
inskränkning i EU-rättens etableringsfrihet och kan denna 
inskränkning i så fall rättfärdigas?

2. Är de svenska reglerna kring dokumentation av internprissättning för 
långtgående enligt EU-rätten?

1 Den första versionen infördes i 43 § KL.
2 Prop. 2005/06:169, s. 155.
3 Se Leijonhufvud, s. 140y, Andersson, s. 145, Lodin, s. 318 f.
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3. Hur påverkas dokumentationskravet av EKMR?
4. Respekteras legalitetsprincipen i regleringen av 

dokumentationsskyldigheten?

 1.2 Metod och materiel

Först och främst har jag i enlighet med sedvanlig rättsdogmatisk metod 
försökt utreda vad som i dagsläget kan anses vara gällande rätt med hjälp av 
lagtext, praxis, och förarbeten. Även Skatteverkets föreskrifter, 
meddelanden och handledning samt OECD:s modellavtal med tillhörande 
riktlinjer har använts för klargöra bilden av reglernas innebörd. Dessutom 
har rättsfall från EU- och Europadomstolen studerats, likväl som 
kompletterande riktlinjer och konventioner som tagits fram inom ramen för 
EU-samarbetet.

Sedan har jag, med denna utredning som grund, försökt visa hur de svenska 
reglerna är står sig mot de olika infallsvinklarna i syftet genom att tillföra 
perspektiv från litteratur och artiklar, såväl som egna tankar kring områdets 
problematik, vilka tillsammans har resulterat i en analys av rättsläget och ett  
resonemang kring vilka förbättringar som kan tänkas vara motiverade.

 1.3 Avgränsningar

Uppsatsen kommer inte att behandla olika prissättningsmetoder som 
används för att tillämpa armlängdsprincipen. Det gäller både de av OECD 
rekommenderade metoderna och övriga metoder.

Syftet är inte heller att göra någon undersökning av hur företag i praktiken 
upplever de nya dokumentationskraven. Sådana fallstudier har redan 
genomförts.4

4 Se t.ex. http://hdl.handle.net/2077/9558, hämtad 2010-09-09, http://www.lu.se/o.o.i.s?
id=19464&postid=1343261, hämtad 2010-09-09, http://hdl.handle.net/2320/2244, 
hämtad 2010-09-09.
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 2 Armlängdsprincipen

När i ekonomisk mening närstående företag genomför internationella 
transaktioner avtalas givetvis priser.5 Prissättningen får betydelse för de 
ingående företagens skillnad mellan intäkter och kostnader, med andra ord 
deras resultat. Eftersom resultatet utgör grunden för företagens beskattning 
påverkar prisnivån på de internationella transaktionerna de inblandade 
staternas skattebas.

Om å ena sidan ett företag i ett land överför värden till ett annat samtidigt 
som vederlaget är för lågt, ökar det beskattningsbara resultatet inte med så 
mycket som det borde. Om å andra sidan vederlaget är för högt kommer 
resultatet för det mottagande företaget i utlandet påverkas negativt. Så länge 
de båda företagen avtalar om priset på den öppna marknaden har de fiskala 
myndigheterna inget att invända mot prissättningen.

När företagen till viss del har samma ägare eller i övrigt gemensam 
maktstruktur, kan dock andra bakomliggande syften än de rent 
affärsmässiga inte uteslutas. För att undvika en urholkning av skattebasen 
har protektionistiska högskattestater (de vars statsfinanser i sammanhanget 
påverkas negativt) reglerat prissättningen. Det är ingen hemlighet att 
internationella företagsgrupper ofta söker placera så stor del som möjligt av 
sin vinst i länder med lågt skattetryck. Samtidigt är det viktigt att poängtera 
att det finns helt legitima (affärsmässiga) skäl att avtala om lägre priser, 
exempelvis  valutaregleringar, introduktion på nya marknader eller att 
konkurrenssituationen betingar det.6

Vad är i så fall ett godtagbart pris? Den internationellt vedertagna 
jämförelsenormen är den så kallade armlängdsprincipen.7 Innebörden av 
den här principen är att det skatterättsliga resultatet ska korrigeras genom att 
priset, ur ett skatterättsligt perspektiv, sätts till det som oberoende och parter 
på den öppna marknaden skulle ha avtalat. Viktigt att notera är att avtalet 
inte justeras ur ett civilrättsligt perspektiv – därtill saknar 
skattemyndigheterna kompetens. Utgången blir att företaget får betala skatt 
på samma sätt som om prissättningen hade avtalats på den öppna 
marknaden.

Det stora problemet med armlängdsprincipen är att det är svårt, i många fall 
omöjligt, både för företagen och myndigheterna, att i ett visst ärende 
bestämma vad priset bör vara.8 I några fall går det att få vägledning i externa 
jämförbara transaktioner, men i många fall måste priset uppskattas. För detta 
ändamål finns ett antal metoder, varav de som anses vara internationellt 
vedertagna är utvecklade och underhållna av OECD.9

5 Skatteverkets handledning 2010, s. 244.
6 Prop. 1982/83:73, s. 11, Parland, s. 582.
7 Se OECD, Modellavtal, art. 9.
8 Skatteverkets handledning 2010, s. 246.
9 Se OECD, Riktlinjer, kapitel II.

7



Rättsområdet som grundar sig på armlängdsprincipen brukar kallas 
internprissättning eller vanligare, eftersom det rör sig om internationella 
affärer, transfer pricing. Trots sin grund i enbart en princip är det ett 
omfattande rättsområde som beräknas ha vuxit markant de senaste 20 åren.10 
De olika metoderna ger nämligen multinationella företagsgrupper 
möjligheter till avancerad skatteplanering, genom fördelaktig geografisk 
placering av olika delar av koncernen.

 2.1 OECD

OECD, som står för Organisation for Economic Co-Operation and  
Development, bildades 1960 och har i dag 33 medlemsstater.11 Bland 
OECD:s uppgifter ingår att främja en positiv utveckling av världsekonomin 
med demokrati och marknadsekonomin som grund.12

För skatterättens vidkommande är OECD:s modellavtal för undvikande av 
dubbelbeskattning av högsta relevans. Dess huvudsakliga syfte är att enligt 
internationellt vedertagna principer presentera en mall med tillhörande 
tolkningsprinciper som stater kan använda för att lösa problemet med 
juridisk dubbelbeskattning (dvs. att ett skattesubjekt beskattas för samma 
inkomst i två eller flera stater).13 De flesta skatteavtal har utarbetats med 
modellavtalet som grund och Sverige har för närvarande ingått skatteavtal 
med drygt åttio stater, inklusive samtliga EU:s medlemsstater.14 Artikel 9 i 
modellavtalet behandlar internprissättning.

 2.1.1 Art. 9 modellavtalet

I 9.1 (a)-(b) anges de krav som ställs för att företag ska anses vara 
närstående, så kallade associated enterprises:

”a) an enterprise of a Contracting State participates directly or 
indirectly in the management, control or capital of an enterprise of 
the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the 
management, control or capital of an enterprise of a Contracting 
State and an enterprise of the other Contracting State,”

I samma punkt definieras också armlängdsprincipen:

”and in either case conditions are made or imposed between the two 
enterprises in their commercial or financial relations which differ 
from those which would be made between independent enterprises, 

10 OECD, Riktlinjer, s. 17.
11 OECD, Medlemsländer.
12 OECD, Broschyr, s. 8.
13 OECD, Modellavtal, s. 7.
14 Prop. 2005/06:169, s. 90.
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then any profits which would, but for those conditions, have accrued 
to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not 
so accrued, may be included in the profits of that enterprise and 
taxed accordingly.”

Armlängdsprincipen innebär alltså enligt OECD att om villkor har avtalats 
eller föreskrivits i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser 
mellan två närstående företag, och dessa villkor avviker från de villkor som 
skulle ha avtalats mellan oberoende företag, får den vinst som på grund av 
dessa villkor har tillfallit ett av företagen, men som om man hade bortsett 
från dessa villkor hade tillfallit det andra företaget, tillföras det andra 
företaget och beskattas därefter.

Vidare ska, enligt andra punkten, det förstnämnda företagets beskattning 
justeras:

”that other State shall make an appropriate adjustment to the amount 
of the tax charged therein on those profits. In determining such 
adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this 
Convention and the competent authorities of the Contracting States 
shall if necessary consult each other.”

Denna justering ska vara 'appropriate' (sv. vederbörlig, rimlig). Problemet är 
de flesta stater gärna utvidgar sin skattebas, medan de inte har något 
motsvarande incitament att justera ned sin beskattning. Vad som anses 
vederbörligt är nämligen enligt ordalydelsen mer eller mindre upp till den 
enskilda staten att avgöra. I det nordiska skatteavtalet har till exempel gjorts 
tillägget att justeringen bara behöver göras om staten anser att det är 
berättigat ”såväl i princip som i fråga om beloppet.”15 Här finns alltså en 
betydande risk för ekonomisk dubbelbeskattning, inte bara i de skatteavtal 
som har ett dylikt förtydligande. Bestämmandet av armlängdspriser kan 
nämligen ske på flera olika vis, och om den andra staten inte godtar den 
första statens bedömning står det alltså den mer eller mindre fritt att avstå 
från en justering.

 2.1.2 Riktlinjer

Som jag nämnt ovan kan oenighet mellan stater uppstå vid beräkningen av 
armlängdspriset även i de fall skatteavtal har ingåtts. Syftet med OECD:s 
riktlinjer är att försöka undvika kostsamma rättsprocesser genom att ge 
vägledning och metoder för både skattemyndigheter och företag att lösa 
internprissättningsfrågor.16 Medlemsstaterna uppmuntras att använda 
riktlinjerna vid tillämpning av sina interna regler och skattskyldiga 
uppmuntras att använda dem för att kontrollera att deras internpriser följer 

15 Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna, art. 9.2.
16 OECD, Riktlinjer, s. 20x.
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armlängdsprincipen.17

Regeringsrätten har i RÅ 1991 ref. 107 uttalat att ”de riktlinjer som läggs 
fram i OECD-rapporten visserligen inte är bindande för de svenska 
skattemyndigheterna men […] ger en god och välbalanserad belysning av 
den problematik som det här gäller.”18 Visserligen syftade domstolen här på 
en annan OECD-rapport, men sannolikt bör detsamma gälla för 
efterföljande rapporter som i stort inte avviker från de tidigare publicerade.

Riktlinjerna behandlar förutom en grundlig förklaring av 
armlängdsprincipen även ett alternativ princip, global formulary 
apportionment. En analys av dessa faller utanför ramen för denna uppsats 
och i stället hänvisas till riktlinjerna.19

En i dubbel bemärkelse betydande del av riktlinjerna är de olika 
internprissättningsmetoder som behandlas i andra kapitlet. Inte heller dessa 
är av större relevans för uppsatsen, men de förtjänar ändå ett omnämnande.20

 2.2 Svenska regler

Den svenska korrigeringsregeln består dels av ett uttryck för 
armlängdsprincipen (14 kap. 19 § IL), dels en definition av ”ekonomisk 
intressegemenskap” (14 kap. 20 § IL).

 2.2.1 Armlängdsprincipen, 19 §

Armlängdsprincipen uttrycks i första stycket på följande sätt:

”Om resultatet av en näringsverksamhet blir lägre till följd av att 
villkor avtalats som avviker från vad som skulle ha avtalats mellan 
sinsemellan oberoende näringsidkare, ska resultatet beräknas till det 
belopp som det skulle ha uppgått till om sådana villkor inte funnits.”

Regeringsrätten underströk i RÅ 2004 ref. 13 att prisavvikelsen ska påverka 
resultatet negativt.21 Till skillnad från OECD:s modellavtal tas här hänsyn 
endast till beskattningen i den ena staten (dvs. Sverige). Inget krav ställs 
alltså på att motsvarande nedjustering ska göras i det andra landet. I övrigt 
är betydelsen av de båda formuleringarna i allt väsentligt liktydiga.

I andra stycket uppställs tre krav för att första stycket ska tillämpas:

1. Det mottagande företaget ska inte beskattas för det ökade resultatet i 
17 OECD, Riktlinjer, s. 20 f.
18 RÅ 1991 ref. 107, s. 355.
19 Se OECD, Riktlinjer, s. 37 ff.
20 Se OECD, Riktlinjer, s. 59 ff.
21 RÅ 2004 ref. 13, s 93.
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Sverige. Detta krav innebär att korrigeringsregeln bara är tillämplig 
på internationella transaktioner.

2. ”Sannolika skäl” ska finnas för att anta att det finns en ”ekonomisk 
intressegemenskap” mellan parterna. Införandet av av ”sannolika 
skäl” var menat att medföra en lättnad i bevisbördan för Skatteverket 
i fall då sekretessen i ett annat land skulle kunna medföra 
bevisproblem och infördes genom en ändring 1984.22 Enligt Wiman 
är dock ”sannolikt” det normala beviskravet i skatteprocess, och 
innebörden av införandet är därför något oklart.23 I propositionen till 
en tidigare lydelse underströk dock föredragande statsråd att det 
förhållande att bevisbördan har lagts på Skatteverket inte friar den 
företagen från skyldigheten att lämna den information som krävs.24

3. Omständigheterna får inte visa på att ”villkoren kommit till av andra 
skäl än ekonomisk intressegemenskap”. Andra skäl än ekonomisk 
intressegemenskap innebär tvunget ”affärsmässiga skäl”. 
Bevisbördan åvilar här näringsidkaren.25

 2.2.2 Ekonomisk intressegemenskap, 20 §

Definitionen är i princip en direkt översättning av artikel 9 (a)-(b) i OECD:s 
modellavtal. Ekonomisk intressegemenskap anses föreligga i två olika fall:

1. En näringsidkare deltar i ledningen eller övervakningen av ett annat 
företag eller äger del i dess kapital.

2. Samma personer deltar i ledningen eller övervakningen av ett annat 
företag eller äger del i dessa företags kapital.

 2.2.3 Regeringsrättens praxis

Korrigeringsregelns tillämpning har vid flera tillfällen prövats av 
Regeringsrätten och några för denna uppsats intressanta uttalanden har 
gjorts. I RÅ 1984 1:83 erinrar domstolen om att förarbetena betonar ”att 
bestämmelsen bör tillämpas med en viss försiktighet (prop. 1927:102 s. 244, 
prop. 1965:126 s. 60)”.26 Senare har Regeringsrätten också i RÅ 2004 ref. 
13, med hänvisning till uttalanden i doktrinen, klargjort att 
korrigeringsregeln är en ”specialbestämmelse för internationella 
förhållanden” och som sådan ”har företräde framför generella regler för 
beräkning av en näringsverksamhets resultat”.27 Domen behandlade mer 
specifikt konkurrens mellan korrigeringsregeln och 
uttagsbeskattningsreglerna, men som domstolen konstaterade gäller 

22 Prop. 1982/83:73, s. 11.
23 Wiman, s. 100 f.
24 Prop. 1965:126, s. 60.
25 Skatteverkets handledning 2010, s. 251.
26 RÅ 1984 1:83, s. 249.
27 RÅ 2004 ref. 13, s. 92.
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företrädet även framför andra regler.

 2.3 EU-rätt

Internprissättningen tillhör det direkta skatteområdet, som än så länge tillhör 
medlemsstaternas exklusiva kompetens. EU-domstolen har dock vid 
flertalet tillfällen påpekat att även om så är fallet måste hänsyn ändå tas till  
unionsrätten (tidigare gemenskapsrätten) vid utövandet av denna 
kompetens.28

 2.3.1 Etableringsfriheten

Enligt EU-domstolens fasta praxis omfattas fall som rör närstående bolag, 
där ett kapitalinnehav ger ett bestämmande inflytande, av EU-fördragets 
etableringsfrihet.29 Det innebär att många, dock inte alla, internprissättnings-
mål omfattas av etableringsfriheten. I de fall ett bestämmande inflytande 
saknas, kan dock en inverkan på utövandet av andra fria rörligheter, till 
exempel den fria rörligheten för kapital, inte uteslutas.30 Det är dock 
ingenting som har prövats av domstolen.

Enligt EU-domstolens praxis måste följande krav, som har sin grund i det så 
kallade Gebhard-testet31, vara uppfyllda för att en nationell reglering som 
innebär en inskränkning av etableringsfriheten ska kunna rättfärdigas:32

1. den ska ha ett legitimt syfte som överensstämmer med EU-fördraget,
2. den ska framstå som motiverad med hänsyn till ett trängande 

allmänintresse, 
3. den ska vara ägnad att säkerställa förverkligandet av den målsättning 

som eftersträvas, och
4. den ska inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå denna 

målsättning (proportionalitetskravet).

I mål som rör direkt beskattning överlåts ofta prövningen av 
proportionaliteten till den hänskjutande domstolen, vilket kan ses som ett 
sätt för EU-domstolen att dämpa den politiska effekten av intrånget på 
staternas suveränitet.

I det följande behandlas i förkortad form EU-rättsliga rättsfall som har 
behandlar armlängdsprincipen. Bland annat saknas ibland rättsfrågor som 
enligt min bedömning inte är relevanta i sammanhanget. För en fullständig 
förståelse av domstolens resonemang bör därför primärkällorna och deras 
hänvisningar studeras, men för förståelsen av problematiken som behandlas 

28 Se t.ex. C-279/93, Schumacker, p. 21.
29 C-251/98, Baars, pp. 21-22, C-196/04, Cadbury Schweppes, p. 31, C-311/08, SGI, pp. 

27-28.
30 C-311/08, SGI, pp. 29-30.
31 C-55/94 Gebhard, p. 37.
32 Se t.ex. C-446/03 Marks & Spencer, p. 35.
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i denna uppsats torde nedan följande referat räcka.

 2.3.2 C-324/00 Lankhorst-Hohorst

Bakgrund
Ett helägt tyskt dotterdotterbolag, Lankhorst-Hohorst GmbH, hade av sitt 
nederländska ägarbolag, mottagit ett större lån med fördelaktig ränta33. 
Lankhorst-Hohorst var mycket skuldtyngt och lånet medförde att bolaget 
kunde amortera ned ett lån från ett kreditinstitut och därmed sänka sina 
räntekostnader med ungefär hälften.34

Den tyska skattemyndigheten beskattade bolaget för en förtäckt 
vinstutdelning.35 Tysk lag stadgade nämligen att ett större lån som hade 
erhållits från en ägare som inte hade haft ”rätt till skattekredit” under vissa 
förutsättningar skulle anses utgöra förtäckt vinstutdelning och därmed skulle 
beskattas.36 Det nederländska ägarbolaget saknade rätt till skattekredit, 
eftersom det inte utgjorde ett skattesubjekt i Tyskland.

Om Lankhorst-Hohorst hade kunnat erhålla ett lån på samma villkor från en 
tredje man, eller om det främmande kapitalet inte hade finansierat ett  
marknadsmässigt lån, hade bolaget undgått denna beskattning.37

Hinder mot etableringsfriheten?
EU-domstolen konstaterade att den tyska bestämmelsen utgjorde ”ett hinder 
för etableringsfriheten som i princip är förbjudet” enligt fördraget, eftersom 
behandlingen skiljer sig åt beroende på var ett moderbolag har sitt säte.38

Rättfärdigandegrunder
Domstolen avhandlade sedan eventuella rättfärdigandegrunder. Den tyska 
regeringen hävdade att reglerna hade till syfte att motverka den skatteflykt 
som underkapitalisering medför.39 EU-domstolen konstaterade dock att 
lagstiftningen inte säkerställde ”att rent konstlade kopplingar, vilkas syfte är 
att kringgå den tyska skattelagstiftningen, inte kan komma i åtnjutande av 
någon skattemässig fördel”.40 Bestämmelsen avsåg i stället varje situation 
där ägarbolaget har sitt säte utanför Tyskland, oavsett anledning till detta, 
och dessutom omfattas ägarbolaget av skattelagstiftningen i sin hemstat.41 
Regeringen anförde också att bestämmelsen var motiverad med hänsyn till 
behovet att säkerställa skattesystemets kongruens (i vissa domar kallat dess 
inre sammanhang) och hänvisade till artikel 9 i OECD:s modellavtal, enligt 

33 C-324/00, Lankhorst-Hohorst, p. 7.
34 C-324/00, Lankhorst-Hohorst, pp. 9 & 15.
35 C-324/00, Lankhorst-Hohorst, p. 11.
36 C-324/00, Lankhorst-Hohorst, p. 3.
37 C-324/00, Lankhorst-Hohorst, p. 3.
38 C-324/00, Lankhorst-Hohorst, p 32.
39 C-324/00, Lankhorst-Hohorst, p. 34.
40 C-324/00, Lankhorst-Hohorst, p. 37.
41 C-324/00, Lankhorst-Hohorst, p. 37.
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vilken en justering av ett bolags skattemässiga resultat ska göras när avtal 
har ingåtts under ”icke marknadsmässiga villkor mellan bolag med 
intressegemenskap”.42 Domstolen pekade på att kravet på ett direkt samband 
mellan beskattningen och en skattemässig förmån, inte var uppfyllt i det här 
fallet.43 En sista rättfärdigandegrund, innebärande att bestämmelsen kunde 
vara motiverad med hänsyn till behovet att säkerställa skattekontrollernas  
effektivitet, avvisades eftersom EU-domstolen ansåg att några argument i 
sak inte hade framförts.44

Domstolens beslut
Slutsatsen blev alltså att rättfärdigandegrunder saknades och domstolen 
ansåg därför att bestämmelsen utgjorde hinder för etableringsfriheten.45

Kommentar
Domstolen behandlade visserligen inte armlängdsprincipen direkt, men det 
kan i alla fall konstateras att den inte är omfattad av behovet att säkerställa 
skattesystemets kongruens. Det har säkerligen ingen större betydelse 
eftersom den aktuella rättfärdigandegrunden är omstridd. Domstolen har 
varit väldigt restriktiv med dess tillämpning och har, trots otaliga försök från 
medlemsstaternas sida, mig veterligen inte godtagit invändningen sedan 
domarna C-204/90 Bachmann och C-300/90 Kommissionen mot Belgien den 
28 januari 1992. Generaladvokaten Geelhoed har till och med argumenterat 
för dess avskaffande.46

 2.3.3 C-524/04 Thin Cap Group Litigation

Bakgrund
Målet rörde den skattemässiga behandlingen av räntor som brittiska bolag 
hade betalat på lån som de tagit av ett, i en annan medlemsstat 
hemmahörande, koncernbolag.47 Flera bolag, hade till följd av domen i 
målet C-324/00 Lankhorst-Hohorst väckt talan om återbetalning av erlagd 
skatt. Enligt brittisk lagstiftning betraktades, under vissa omständigheter, 
ränta som hade erlagts som till ett annat bolag i samma koncern, som 
utdelad vinst. Detta medförde att det låntagande bolaget miste sin rätt att dra 
av räntekostnaden och dessutom blev skyldigt att erlägga bolagsskatt på det 
som klassificerades som utdelad vinst.48

Domstolen behandlade flera olika situationer och tre olika tidsperioder då 
olika regler var tillämpliga:

42 C-324/00, Lankhorst-Hohorst, p. 39.
43 C-324/00, Lankhorst-Hohorst, p. 42.
44 C-324/00, Lankhorst-Hohorst, pp. 43-44.
45 C-324/00, Lankhorst-Hohorst, pp. 32 & 45.
46 Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-524/04, Thin Cap Group Litigation, p. 

89.
47 C-524/04, Thin Cap Group Litigation, p. 2.
48 C-524/04, Thin Cap Group Litigation, pp. 38-39.
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1. Fram till och med 1995 klassificerades den ränta som ett 
brittiskt bolag betalade i princip som utdelad vinst till den del 
den översteg vad som ansågs vara ”rimlig ekonomisk 
avkastning” på det aktuella lånet. Detta gällde oavsett om det 
mottagande bolaget var hemmahörande i landet eller ej. När 
ränta betalades till ett närstående bolag i ett land, med vilket 
skatteavtal saknades, behandlades dock hela räntebeloppet 
som utdelad vinst, även om det motsvarade en rimlig 
ekonomisk avkastning.49

2. Mellan 1995 och 1998 tillämpades inte bestämmelsen
om att vad som översteg ”rimlig ekonomisk avkastning” 
klassificerades som utdelad vinst i de situationer då både 
låntagande och långivande bolag var skattskyldiga i Förenade 
kungariket.50

3. Mellan 1998 och 2004 gällde reglerna om internprissättning 
när räntan var hänförlig till en transaktion som hade avtalats 
på andra villkor än dem som skulle ha gällt om dessa bolag 
inte hade tillhört samma koncern och om en skattemässig 
fördel hade uppnåtts i Förenade kungariket. Dessa regler 
tillämpades dock inte  om båda bolagen var skattskyldiga i 
landet.51

Hinder mot etableringsfriheten?
Eftersom lagstiftningen i fråga avsåg koncerninterna förhållanden och 
därmed i första hand påverkade etableringsfriheten ansågs denna tillämplig.
52 Efter en analys av den nationella lagstiftningen konstaterade domstolen att 
situationen var mindre förmånlig i de fall långivande närstående företag inte 
var hemmahörande i landet än vid strikt interna förhållanden.53

Den brittiska regeringen anförde i första hand att etableringsfriheten inte var 
tillämplig på nationell lagstiftning ”vars enda syfte är att utöva 
beskattningsbehörigheten sådan den fördelats enligt internationellt 
vedertagna principer” i skatteavtal.54 EU-domstolen klargjorde sedan att det 
var armlängdsprincipen som åsyftades.55 Vidare erinrade domstolen om att 
medlemsstaterna ”i avsaknad av enhetliga eller harmoniserade 
gemenskapsbestämmelser” har behörighet att fördela sina 
beskattningsbefogenheter, särskilt när det gäller att undvika 
dubbelbeskattning.56 Vidare konstaterade domstolen de nationella 
bestämmelserna i fråga inte bara grundade sig på fördelningen av 
befogenheter mellan Förenade kungariket och dess avtalsländer, utan på ett 

49 C-524/04, Thin Cap Group Litigation, p. 41.
50 C-524/04, Thin Cap Group Litigation, p. 42.
51 C-524/04, Thin Cap Group Litigation, p. 43.
52 C-524/04, Thin Cap Group Litigation, pp. 33-34.
53 C-524/04, Thin Cap Group Litigation, p. 45.
54 C-524/04, Thin Cap Group Litigation, p. 46.
55 C-524/04, Thin Cap Group Litigation, p. 47.
56 C-524/04, Thin Cap Group Litigation, p. 49.
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ensidigt val från lagstiftaren.57 Ändamålet var nämligen inte att undvika 
dubbelbeskattning av vinst som genererats i landet, utan snarare att för egen 
del undvika att gå miste om beskattning.58 Ensidigheten påverkades inte av 
att inspiration hade hämtats från internationellt vedertagna principer eller att  
skatteavtal hade slutits med vissa andra medlemsstater i syfte att undvika 
eller lindra dubbelbeskattning till följd av den aktuella lagstiftningen.59

Rättfärdigandegrunder
Som första rättfärdigandegrund prövades behovet att upprätthålla det  
nationella skattesystemets inre sammanhang (i Lankhorst-Hohorst kallas det 
i stället ”skattesystemets kongruens”).60 Domstolen konstaterade att 
regeringen inte hade visat att ”alla uppjusteringar av den skattepliktiga 
vinsten” som berodde på omklassificeringen från räntekostnad till utdelad 
vinst kunde neutraliseras med en kombinerad tillämpning av nationell 
lagstiftning och skatteavtal.61 

Den andra rättfärdigandegrunden var motverkandet av skatteflykt (eller 
motverkande av missbruk). För att den skulle kunna bli aktuell krävdes att 
det specifika ändamålet med lagstiftningen var att hindra ”beteenden som 
består i att iscensätta fiktiva upplägg som inte har någon ekonomisk 
förankring och som arrangeras i syfte att undvika skatt som normalt skall 
betalas”.62 Domstolen nämnde att dessa beteenden skulle kunna äventyra 
den välavvägda fördelningen av beskattningsbefogenheterna mellan 
medlemsstaterna, men behandlade inte denna rättfärdigandegrund närmare.63

Domstolens bedömning var att bestämmelserna i det aktuella målet är 
ägnade att uppnå det ändamål för vilka de införts, dvs. motverkande av  
skatteflykt.64

Proportionalitet
Som ett sista steg måste också prövas huruvida lagstiftningen ”inte går 
utöver vad som krävs för att uppnå detta ändamål”, med andra ord 
proportionaliteten.65 En lagstiftning som för bedömningen av om en 
transaktion utgör ett fiktivt upplägg baseras på en prövning av objektiva och 
verifierbara omständigheter ansågs hålla sig inom gränserna för att förhindra 
missbruk.66 Dock krävdes, för det första, att den skattskyldige ”utan 
administrativ omgång” gavs möjlighet att presentera uppgifter om 
eventuella affärsmässiga skäl.67 För det andra måste omklassificeringen av 
räntebetalningarna till utdelad vinst begränsas till den del de överstiger 

57 C-524/04, Thin Cap Group Litigation, p. 51.
58 C-524/04, Thin Cap Group Litigation, p. 51
59 C-524/04, Thin Cap Group Litigation, p. 52.
60 C-524/04, Thin Cap Group Litigation, p. 66.
61 C-524/04, Thin Cap Group Litigation, p. 69.
62 C-524/04, Thin Cap Group Litigation, p. 74.
63 C-524/04, Thin Cap Group Litigation, p. 75.
64 C-524/04, Thin Cap Group Litigation, p. 77.
65 C-524/04, Thin Cap Group Litigation, p. 78.
66 C-524/04, Thin Cap Group Litigation, p. 82.
67 C-524/04, Thin Cap Group Litigation, p. 82.
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marknadsmässiga priser.68

Domstolens dom
De brittiska bestämmelserna utgjorde visserligen hinder för 
etableringsfriheten, men detta hinder kunde efter en 
proportionalitetsbedömning rättfärdigas av behovet att motverka skatteflykt.

Kommentar
Etableringsfriheten påverkas alltså negativt av armlängdsprincipen. I domen 
konstateras dock att rättfärdigandegrunden förebyggandet av skatteflykt 
ensamt räcker i de fall i de fall en bestämmelse som innebär en inskränkning 
på etableringsfriheten bara hindrar fiktiva upplägg utan ekonomisk 
förankring och som uteslutande arrangeras i syfte att undvika skatt.69 Den 
svenska korrigeringsregeln hindrar däremot även andra transaktioner än rent 
fiktiva, och kan därför inte rättfärdigas på denna grund. Domen har därför 
begränsad betydelse för de svenska internprisreglerna.

 2.3.4 C-311/08, Société de Gestion Industrielle 
(SGI)

Bakgrund
Det belgiska bolaget Société de Gestion Industrielle SA (hädanefter SGI) 
satt i styrelsen och ägde 65 procent av kapitalet i det franska bolaget 
Recydem.70 34 procent av aktierna i SGI ägs av det luxemburgska bolaget 
Cobelpin.71 Den fysiska person som skötte den löpande förvaltningen i SGI 
var även styrelseledamot i Cobelpin och Recydem.72

Belgisk lagstiftning innebar att det skatterättsliga resultatet ska höjas med de 
”avvikande eller vederlagsfria förmåner” som ett bolag beviljar en 
närstående utländsk juridisk person73. Med avvikande förmån avses en 
förmån som avviker från sedvänja, etablerade handelsregler och 
handelskutym.74

SGI hade räntefritt lånat ut runt 1 000 000 euro till Recydem i Frankrike, 
varvid den belgiska skattemyndigheten höjde SGI:s skattemässiga resultat 
med knappt 50 000 euro. Beloppet motsvarade en räntesats på fem procent.75 
Dessutom nekades avdrag för styrelsearvode på runt 8 000 euro i månaden 
som hade betalats ut till Cobelpin i Luxemburg och ansågs vara 
oproportionerliga i förhållande till den ekonomiska nytta som erhållits.76

68 C-524/04, Thin Cap Group Litigation, p. 83.
69 Se även t.ex. C-196/04, Cadbury Schweppes, p. 55.
70 C-311/08, SGI, p. 9.
71 C-311/08, SGI, p. 10.
72 C-311/08, SGI, p. 11.
73 C-311/08, SGI, p. 3.
74 C-311/08, SGI, p. 4.
75 C-311/08, SGI, p. 12.
76 C-311/08, SGI, p. 13.
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Hinder mot etableringsfriheten?
Domstolen utredde först och främst innebörden av begreppet ”närstående 
bolag” enligt belgisk lagstiftning och kommer fram till att begreppet är 
tämligen omfattande och avser alla band som faktiskt innebär ett direkt eller 
indirekt närståendeförhållande.77 Eftersom målet uteslutande gällde 
närstående bolag varav något har ett bestämmande inflytande och den 
aktuella lagstiftningens ”inverkan på den skattemässiga behandlingen” av 
det belgiska bolaget är etableringsfriheten tillämplig.78 Hade SGI i stället 
givit ett vederlagsfritt lån och ersättning till ett närstående bolag i Belgien,  
hade bolaget befunnit sig i en förmånligare skattemässig situation.79 Enligt 
domstolen utgjorde en sådan skillnad i behandling en inskränkning i 
etableringsfriheten, och den lämnade därför  regeringens invändningar i 
frågan utan avseende.80

Rättfärdigandegrunder
EU-domstolen menade att behovet av en väl avvägd fördelning av  
beskattningsrätten kan godtas när syftet med lagstiftningen ”bland annat är 
att förebygga ageranden som kan äventyra en medlemsstats rätt att beskatta 
verksamhet som bedrivs i landet”.81 Vidare konstaterade domstolen att 
internprissättning som avviker från armlängdsprincipen skulle riskera just 
den väl avvägda fördelningen beskattningsrätten.82

Vad beträffar förebyggandet av skatteflykt erinrade domstolen, precis som i 
C- 524/04 Thin Cap Group Litigation, om att en inskränkning kan vara 
motiverad när den specifikt avser fiktiva upplägg som används för att 
kringgå lagstiftningen.83 Även om syftet med lagstiftningen inte hade till 
specifikt ändamål att undanta fiktiva upplägg i syfte att undvika normal 
beskattning, kunde, enligt domstolen, kombinationen av behovet att 
förhindra skatteflykt tillsammans med behovet av en väl avvägd fördelning 
av beskattningsrätten rättfärdiga en inskränkning.84 Domstolen menade 
också att avsaknaden av lagstiftning motsvarande den belgiska skulle riskera 
att leda till fiktiva upplägg där inkomster överförs till den medlemsstat som 
tillämpar de lägsta skattesatserna, och att den i målet aktuella lagstiftningen 
kunde förebygga dessa upplägg.85

Dessa två rättfärdigandegrunder, betraktade tillsammans, innebar att de 
ändamål som eftersträvades med den belgiska lagstiftningen kunde 
rättfärdigas.86

Proportionalitet
77 C-311/08, SGI, p. 29.
78 C-311/08, SGI, p. 36.
79 C-311/08, SGI, p. 42.
80 C-311/08, SGI, pp. 44-55.
81 C-311/08, SGI, p. 60.
82 C-311/08, SGI, p. 63.
83 C-311/08, SGI, p. 65.
84 C-311/08, SGI, p. 66.
85 C-311/08, SGI, pp. 67-68.
86 C-311/08, SGI, p. 69.
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Enligt proportionalitetskravet får de nationella bestämmelserna inte gå 
längre än vad som är nödvändigt för att uppnå de eftersträvade ändamålen, 
betraktade som en helhet.87 Domstolen ställde här samma 
proportionalitetskrav som i C-524/04 Thin Cap Group Litigation, nämligen 
att prövningen av huruvida det rör sig om ett fiktivt upplägg (dvs. 
tillämpningen av armlängdsprincipen) ska grunda sig på objektiva och 
verifierbara omständigheter, att den skattskyldige bereds möjlighet att ”utan 
onödig administrativ omgång” lägga fram uppgifter som rör eventuella 
affärsmässiga skäl samt att korrigeringen endast ska avse den del som 
avviker från armlängdsprincipen.88

Enligt de belgiska reglerna hade skattemyndigheten bevisbördan för att det 
var fråga om en ”avvikande” eller ”vederlagsfri” förmån.89 Den 
skattskyldige bereddes vid misstanke tillfälle att inom en månad inkomma 
med uppgifter om transaktionens eventuella bakomliggande affärsmässiga 
skäl90. Det fanns även möjlighet att få förlängd tidsfrist, i de fall det ansågs 
kunna behövas. Slutligen gick taxeringsbeslutet att överklaga till nationell 
domstol.91 Enligt EU-domstolen stod sådana bestämmelser i ”proportion till 
de ändamål, betraktade som helhet, som eftersträvas” med desamma även 
om det överläts till den nationella domstolen att tolka och tillämpa intern 
rätt.92

Domstolens dom
Inskränkningen i etableringsfriheten kunde rättfärdigas med hänsyn till en 
kombination av behovet av en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten 
och behovet av att förebygga skatteflykt, under förutsättning att kravet på 
proportionalitet är uppfyllt.

Kommentar
Domen kan ses som en naturlig utveckling till följd av C-324/00 Lankhorst-
Hohorst och C-524/04 Thin Cap Group Litigation. Domstolens resonemang 
i det senare fallet är väldigt likt det i SGI-domen. Utgången var knappast 
oväntad efter generaladvokat Kokotts förslag till avgörande.93

Anledningen till bedömningen att förebyggandet av skatteflykt är en 
tillräcklig rättfärdigandegrund i Thin Cap Group Litigation, men måste 
kompletteras av behovet av en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten i 
SGI är däremot något oklar. Det verkar som att domstolen har gjort 
bedömningen att de belgiska reglerna, till skillnad från de brittiska, inte 
tydligt nog har som ändamål att motverka skatteundandragande fiktiva 
upplägg.Det nämns hur som helst ingenstans i domen.

Kanske är det så att domstolen har velat visa att en korrigeringsregel kan 

87 C-311/08, SGI, p. 70.
88 C-311/08, SGI, pp. 71-72.
89 C-311/08, SGI, p. 73.
90 C-311/08, SGI, p. 73.
91 C-311/08, SGI, p. 73.
92 C-311/08, SGI, p. 75.
93 Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-311/08, SGI, pp. 82-83.
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motiveras även i de fall då bestämmelsens skatteflyktskaraktär inte är 
tillräckligt stark.

Att den skattskyldige ska beredas möjlighet att ”utan onödig administrativ 
omgång” lägga fram uppgifter som rör eventuella affärsmässiga skäl, 
omfattas av proportionalitetskravet. Även eventuella dokumentationskraven 
bör hamna inom ramen för detta krav och strider mot EU-rätten om de är 
oproportionerliga.94

94 Se Jiménez, s. 278.
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 3 Dokumentations-
skyldigheten

Sverige saknade länge regler om hur företagaren ska dokumentera  sin 
internprissättning.I stället gällde generella regler om uppgiftsskyldighet i 
skatteärenden.95 Från och med den 1 januari 2007 infördes dock en 
dokumentationsskyldighet.96 Många länder har haft sådana regler en längre 
tid och flera har följt efter.97 I till exempel USA har denna skyldighet under 
lång tid inneburit omfattande administration98, medan andra länder i princip 
inte har ställt några specifika dokumentationskrav. För multinationella 
företagsgrupper innebär det en administrativ och kunskapsmässig börda att 
ställas inför olika regelverk, och dokumentation har ofta ändå arbetats fram 
av företag i länder utan dokumentationskrav för att närstående företag i 
andra länder har haft krav på sig att dokumentera transaktioner med dessa 
företag.99

 3.1 OECD:s riktlinjer

Kapitel fem i riktlinjerna behandlar OECD:s syn på dokumentationen av 
internpriser. Syftet med kapitlet är att tillhandahålla generell vägledning för  
skattemyndigheter vid utformning av dokumentationskrav och på samma 
gång hjälpa företag att identifiera den dokumentation som behövs för att 
bäst visa att deras transaktioner uppfyller armlängdsprincipens krav.100

Den skattskyldige bör enligt riktlinjerna sträva efter att bestämma 
internpriset i enlighet med armlängdsprincipen, baserat på information 
tillgänglig vid tidpunkten för bestämmandet.101 Det bör till exempel kunna 
innebära ett undersökande av om jämförbara externa transaktioner finns 
tillgängliga eller en granskning av om förhållandena har förändrats 
gentemot de som gällde tidigare beskattningsår.102

Den skattskyldige bör också kunna förväntas att skriftligen ha dokumenterat 
hur ett internpris har bestämts i enlighet med armlängdsprincipen, däri 
inkluderat beaktade faktorer och den valda prissättningsmetoden.103 Det bör 
också kunna förväntas att information om transaktionens slag och 
internpriset bevaras för att kunna presenteras för skattemyndigheterna vid en 

95 Glansberg & von Uthmann, s. 556.
96 Prop. 2005/06:169, s. 87 ff.
97 Förutom Sverige även t.ex. Finland vars regler trädde i kraft samtidigt med de svenska. 

Se ang. dessa regler, Sandelin & Palmu, s. 1.
98 Se ang. USA, Wiman, s. 172.
99 OECD, Riktlinjer, s 17.
100 OECD, Riktlinjer, p. 5.1.
101 OECD, Riktlinjer, p. 5.3.
102 OECD, Riktlinjer, p. 5.3.
103 OECD, Riktlinjer, p 5.4.
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granskning.104 Dokumentationen ska inte behöva göras direkt, utan det 
räcker att till exempel spara originalen för att sedan inom en skälig tid 
kunna ställa samman informationen enligt gällande dokumentationskrav och 
lämna över dokumentationen till skattemyndigheterna.105

Angående proportionaliteten skrivs följande:

”When requesting submission of these types of documents, the tax 
administration should take great care to balance its need for the 
documents against the cost and administrative burden to the taxpayer 
of creating or obtaining them.”106

Exempel på vad dokumentationskraven inte bör medföra är 
oproportionerligt hög kostnad eller börda för att erhålla dokument från 
närstånde företag i utlandet eller krav på en uttömmande undersökning av 
jämförbara externa transaktioner.107

Riktlinjerna hänvisar i stället till möjligheterna för skattemyndigheterna att  
söka information från andra staters myndigheter med hjälp av tillämpligt 
skatteavtal när det kan förväntas ge skälig information inom rimlig tid.108

”The taxpayer should be expected to have prepared or obtained 
[documents only needed for tax purposes] only if they are 
indispensable for a reasonable assessment of whether the transfer 
pricing satisfies the arm's length principle and can be obtained or 
prepared by the taxpayer without a disproportionately high cost 
being incurred. The taxpayer should not be expected to have 
prepared or obtained documents beyond the minimum needed to 
make a reasonable assessment of wheter it has complied with the 
arm's length principle”109

Den skattskyldige ska inte heller behöva bevara dokumentation längre än 
vad som normalt sett gäller för information i liknande skatteärenden.110

I riktlinjerna påminns också om att vanemässig ordning på papper och 
dokumentation kan verka övertygande vid kontakt med skattemyndigheter.
111 Detta gäller oavsett om fallet är komplext eller av enklare art, men i  
ovanliga och komplexa fall väger dokumentationen tyngre.112

Sist beskrivs sedan den information som kan vara användbar för att 
bestämma internpriser.113 Den information som räknas upp ska inte ses som 
vare sig uttömmande eller minimikrav på en stats dokumentationsregler.114 

104 OECD, Riktlinjer, p. 5.4.
105 OECD, Riktlinjer, pp. 5.4-5.5.
106 OECD, Riktlinjer, p. 5.6.
107 OECD, Riktlinjer, p. 5.6.
108 OECD, Riktlinjer, p. 5.6.
109 OECD, Riktlinjer, p. 5.7.
110 OECD, Riktlinjer, p. 5.8.
111 OECD, Riktlinjer, p. 5.14.
112 OECD, Riktlinjer, p. 5.14.
113 OECD, Riktlinjer, pp. 5.16-5.27.
114 OECD, Riktlinjer, p. 5.16.
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Vilken information som behövs beror nämligen på fakta och omständigheter 
hänförbara till det enskilda fallet och det är därför inte möjligt att generellt  
uttala vilken typ av information som skattemyndigheterna kan kräva av de 
skattskyldiga.115

 3.2 Svenska regler

Dokumentationsskyldigheten regleras i svensk rätt i följande tre steg:

1. 19 kap. 2 a-b §§ LSK,

2. Skatteverkets föreskrift SKVFS 2007:1 (5 sidor), och

3. Skatteverkets meddelande SKV M 2007:25 (drygt 40 sidor).

Behovet av lagstiftningen kommenteras i propositionen av Skatteverket och 
regeringen som menar att övervägande skäl talar för en lagreglering och att 
det ”sannolikt” skulle medföra en effektivare skattekontroll, samtidigt som 
företagen i större utsträckning blir medvetna om vad som krävs av dem.116

Internationella transaktioner mellan företag i intressegemenskap ska, enligt 
19 kap. 2 a § LSK, dokumenteras. Vidare regleras i 2 b § 1 st. 19 kap. LSK 
vad dokumentationen ska innehålla:

”1. en beskrivning av företaget, organisationen och verksamheten,
2. uppgift om arten och omfattningen av transaktionerna,
3. en funktionsanalys,
4. en beskrivning av vald prissättningsmetod, och
5. en jämförbarhetsanalys.”

Närmare föreskrifter om innehållet ska enligt andra stycket meddelas av 
regeringen eller, efter bemyndigande, behörig myndighet (Skatteverket). 
Anledningen till det valda tillvägagångssättet är enligt propositionen att den 
dokumentation som behövs för en bedömning av internprissättningen ofta 
skiljer sig från fall till fall och ”uttryckliga och uttömmande krav” inte är 
möjliga att uppställa i lagtexten.117 Det är samma inställning som står att läsa 
i OECD:s riktlinjer, med den skillnaden att OECD inte förespråkar någon 
viss implementeringsteknik.118 Remissvaren hade redan påpekat att 
dokumentationen ”i möjligaste mån” bör regleras i lag.119 Regeringen har 
tagit detta i beaktande vid val av lagstiftningsteknik:

”Den dokumentation som är rimlig att kräva för att kunna göra en 
bedömning av om internpriser är skattemässigt korrekta skiljer sig 
ofta åt från fall till fall. Det är därför inte möjligt att i lagtexten 
uppställa uttryckliga och uttömmande krav på vad en dokumentation 

115 OECD, Riktlinjer, p. 5.16.
116 Prop. 2005/06:169, s. 102.
117 Prop. 2005/06:169, s. 111.
118 OECD, Riktlinjer, p. 5.16.
119 Prop. 2005/06:169 s. 100.
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skall innehålla. Regeringen delar dock den bedömning som görs av 
Juridiska fakulteten vid Lunds universitet att 
dokumentationsskyldigheten i möjligaste mån bör regleras i lag. Vi 
föreslår därför att vissa ramar för dokumentationen fastställs i 
lagen.”120

 3.3 Sanktioner

Upprättas inte en korrekt dokumentation kan reglerna om skattetillägg i 5 
kap. TL komma i fråga. Enligt förarbetena till dokumentationsskyldigheten 
är reglerna om skattetillägg ”tillämpliga om oriktig uppgift har lämnats 
under förfarandet eller i en process i ett ärende eller mål om 
internprissättning”.121 

Regeringen anser vidare att det inte finns några skäl att undanta 
internprissättningstransaktioner från reglerna, men medger samtidigt att 
svåra gränsdragningar och bedömningar kan uppstå både vad gäller själva 
prissättningen och vilken dokumentation som krävs i det enskilda fallet.122

Regeringen förklarar också vad som kan betraktas som ”oriktig uppgift”:

”En oriktig uppgift föreligger när den skattskyldige lämnar en 
felaktig sakuppgift som skall ligga till grund för Skatteverkets 
bedömning. Även förtigande eller vilseledande av en omständighet 
kan vara att betrakta som en oriktig uppgift.”123

Skattetillägg kan alltså bli aktuellt i de fall ett företag inte lämnar ifrån sig  
dokumentation angående internprissättningen.

”Så snart en uppgiftslämnare i en deklaration eller i annan handling 
ger intryck av att ha lämnat alla upplysningar av betydelse medan i 
själva verket någon relevant uppgift har utelämnats har en oriktig 
uppgift lämnats. Som oriktig uppgift anses däremot inte oriktiga 
yrkanden och värderingar som grundas på den skattskyldiges 
subjektiva uppfattning. Det är bara oriktiga eller missvisande 
uppgifter som kan föranleda att skattetillägg tas ut.”124

Enligt propositionen räcker det med att ”någon relevant uppgift” har 
utelämnats samtidigt samtidigt som ett ”intryck ges av att alla upplysningar 
av betydelse” har lämnats för att oriktig uppgift ska anses ha lämnats.125

Det finns även en viss möjlighet till jämkning av skattetillägget:

120 Prop. 2005/06:169, s. 111.
121 Prop. 2005/06:196, s. 116.
122 Prop. 2005/06:196, s. 116.
123 Prop. 2005/06:196, s. 115.
124 Prop. 2005/06:196, s. 115.
125 Prop. 2005/06:196, s. 115.
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”Om det efter utredning visar sig att företagets inkomst skall justeras 
på grund av felaktig internprissättning måste en nyanserad 
bedömning göras om oriktig uppgift skall anses ha lämnats och, om 
så är fallet, om skäl finns att helt eller delvis befria den skattskyldige 
från skattetillägget. Det gäller särskilt om tillräcklig dokumentation 
finns upprättad men en justering ändå anses erforderlig baserad på 
armlängdsprincipen. En sådan nyanserad tillämpning av 
skattetilläggsreglerna skulle heller inte riskera att strida mot 
[EKMR].126”

 3.4 EU-rätt

Dokumentationsskyldigheten har inte prövats av EU-domstolen, men i C-
311/08 SGI, som framförallt behandlade armlängdsprincipens 
överensstämmelse, konstaterade domstolen att den skattskyldige ska beredas 
tillfälle att ”utan onödig administrativ omgång” lägga fram uppgifter som 
rör eventuella affärsmässiga skäl i de fall priset avviker från 
armlängdspriset.127 Uttalandet kan tolkas som att den inskränkning i 
etableringsfriheten som armlängdsprincipen innebär, bara kan rättfärdigas 
om den skattskyldiges börda är proportionerlig mot nyttan.

Proportionaliteten bör rimligtvis även omfatta eventuell dokumentation och 
utgångspunkten är att ett alltför betungande dokumentationskrav kan ha en 
hindrande inverkan på framförallt små och medelstora företags planer att 
etablera sig utomlands. I SGI-målet konstaterade domstolen att de belgiska 
reglerna antagligen uppfyllde proportionalitetskravet.

 3.5 Proportionalitetsprincipen

Att upprätthålla en dokumentation i enlighet med skyldigheten får dock inte 
vara alltför betungande. Kraven måste ställas i proportion till nyttan. Inom 
intern svensk rätt har en proportionalitetsprincip funnits sedan åtminstone 
1950.128 Den har dock en betydligt mer framträdande roll inom t.ex. EU-
rätten.

 3.5.1 EU-rätten

EU-rättens proportionalitetsprincip dök på allvar upp i mål 11/70 
Internationale Handelsgesellschaft, i vilket domstolen valde att behandla 
kravet på proportionalitet som en allmän rättsprincip.129 Det uttryck som 
hänvisade till proportionalitet i fördragstexten ansågs nämligen inte ge full 

126 Prop. 2005/06:196, s. 116.
127 C-311/08, SGI, p. 71.
128 Moëll, s. 169.
129 Moëll, s. 108 f.
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rättvisa åt proportionalitetsbegreppet.130

Numera är proportionalitetsprincipen inskriven i artikel 5 FEUF, enligt 
vilken ”unionens åtgärder till innehåll och form [inte får] gå utöver vad som 
är nödvändigt för att nå målen i fördragen”. Den gäller såväl för 
institutionerna som vid tillämpningen av EU-rätten i medlemsstaterna.131

EU-domstolen har vid ett flertal tillfällen prövat olika nationella 
skattereglers överensstämmelse med EU-rätten. En medlemsstat kan tänkas 
vilja begränsa den fria rörligheten för att skydda sin skattebas. Gränserna för 
dessa inskränkningar har då ofta markerats av domstolen genom en 
tillämpning av proportionalitetsprincipen.132

 3.5.2 Propositionen

Dokumentationsskyldighetens överensstämmelse med EU-rätten behandlas 
helt kort i propositionen. Regeringen anser att det ”får anses ogörligt” att 
efterleva armlängdsprincipen utan att upprätta ”någon form av 
dokumentation”133. Ett syfte med de nya reglerna är att ”närmre klargöra 
vilken dokumentation som är att se som nödvändig ur 
skattekontrollsynpunkt” och det anses angeläget att åtgärda de oklarheter 
som råder.134 Proportionalitetsprincipen snuddas vid:

”Mot den bakgrunden och då de krav som i det enskilda fallet ställs 
på de skattskyldiga i enlighet med internationellt vedertagna 
principer vägs och balanseras mot nyttan av de uppgifter som begärs 
kan den föreslagna regleringen inte anses gå längre än vad som är 
motiverat.”135

Någon större utredning i frågan har alltså inte genomförts, men vid 
utformandet av regleringen har ”beaktats existerande internationella 
överenskommelser och slutsatser inom OECD och EU”.136 Slutsatsen blir 
därför att regleringen ”får […] anses väl förenlig” med de av EU-rätten och 
övrig internationell rätt ställda kraven på svensk lagstiftning.137 Något EU-
rättsligt proportionalitetstest, som EU-domstolen hänvisar till i Thin Cap 
Group Litigation och SGI, har alltså inte genomförts.

 3.5.3 Skatteverkets föreskrifter och 
meddelande

”Skatteverket måste självklart väga behovet av dokumentation mot 

130 Moëll, s. 108 f.
131 Fast, s. 173.
132 Moëll, s. 294.
133 Prop. 2005/06:169, s. 113.
134 Prop. 2005/06:169, s. 113.
135 Prop. 2005/06:169, s. 113 f.
136 Prop. 2005/06:169, s. 114.
137 Prop. 2005/06:169, s. 114.
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kostnaden och den administrativa börda det innebär för företagen att 
upprätta densamma.”138

Den proportionalitetsprincip som framgår av de svenska reglerna återfinns i 
2 § i Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2007:1. Här stadgas att 
dokumentationen endast behöver ”innehålla sådan information som behövs 
för en rimlig bedömning” av om ”interna transaktioner överensstämmer med 
armlängdsprincipen”. I Skatteverkets meddelande klargörs att det som 
omnämns i meddelandet angående ”upplysningar om vilka uppgifter som 
ska lämnas eller upplysningar om vilka eller ytterligare uppgifter som är 
lämpliga att bifoga m.m. ska läsas mot bakgrund av denna 
proportionalitetsprincip”.139

Problemet är att antalet delar som ska ingå i dokumentationen är många, och 
även om dessa var för sig kortas ner blir den totala mängden dokumentation 
relativt omfattande. Enligt Lodin är det dessutom anmärkningsvärt att de få 
paragrafer i lagen som behandlar dokumentationsskyldigheten medför en 
fem sidor lång föreskrift och därtill över 40 sidor ytterligare detaljerade 
instruktioner i Skatteverkets meddelande.140 Icke desto mindre torde 
meddelandet utgöra intern vägledning på Skatteverkets och därmed få stor 
praktisk betydelse, även i skatteprocesser. Efterlevnaden det som 
rekommenderas i meddelandet bör normalt sett inte vara möjlig utan 
skatterådgivares specialistkompetens.

 3.6 EUTPD

I en resolution av den 27 juni 2006 enades ministerrådet om den så kallade 
uppförandekoden eller EUTPD, som syftar till att förenkla dokumentationen 
vid internprissättning genom standardiserade och delvis centraliserade krav. 
På så vis söker man undvika behovet för multinationella företagsgrupper att 
sätta sig in i olika medlemsstaters dokumentationskrav. Uppförandekoden är 
ett för medlemsstaterna icke bindande dokument och utgör bara en 
rekommendation som en företagsgrupp frivilligt kan välja att tillämpa.

Enligt bilagan till uppförandekoden ska dokumentationen bestå av två delar:

1. En central dokumentsamling (en. masterfile), som innehåller 
gemensamma standardiserade uppgifter omfattande samtliga i en 
företagsgrupp ingående företag i EU.

2. Ett flertal uppsättningar standardiserade dokument som var och en 
innehåller landsspecifika uppgifter.

Skatteverket har i 15 § i sina föreskrifter uttalat att en dokumentation som är 
upprättad enligt EUTPD anses upprättad enligt de svenska föreskrifterna, 
dvs. en dokumentation i enlighet med uppförandekoden kommer att godtas 
av Skatteverket. Motsvarande möjligheter finns i flera andra medlemsstater, 
138 Prop. 2005/06:169, s. 111.
139 SKV M 2007:25, s. 7.
140 Lodin, s. 318.
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även om en del av dem ännu inte godkänner dokumentation i enlighet med 
EUTPD.141

 3.7 EKMR

Sverige är som bekant avtalspart i EKMR och hänsyn måste därför tas till 
konventionen vid utformning och tillämpning av svensk intern rätt. EU-
domstolen har erkänt konventionen som en rättskälla som är tillämplig både 
gentemot institutionerna och medlemsstaterna när dessa tillämpar de 
unionsrättsliga bestämmelserna.142

Europadomstolen har visserligen i flera fall uttalat att EKMR generellt sett  
inte omfattar skatteprocessen.143 Numera är det dock fastställt i praxis att det 
svenska skattetillägget inte är att betrakta som en administrativ avgift, utan 
ett straff i konventionens mening.144 Det anses vara en grundläggande 
rättighet att inte behöva medverka till sin egen bestraffning145, och 
skattetillägget anses vara av så pass ingripande karaktär att det bör omfattas.

Effekten blir att artikel 6 om rätten till en rättvis rättegång är tillämplig, 
vilket i sin tur innebär att passivitetsrätten, dvs. rätten att vara tyst, gäller i 
de utredningar när skattetillägg kan komma i fråga.146 Enligt Fast är det inte 
helt lätt att veta när passivitetsrätten inträder och i skattelagstiftningen måste  
den skattskyldige normalt sett medverka till att föra bevisning mot sig själv.
147

 3.8 Legalitetsprincipen

För de skattskyldiga är det väldigt viktigt att kunna på förhand bedöma de 
rättsliga konsekvenserna av sitt handlande.148 I svensk rätt saknas ett 
uttryckligt stöd för den skatterättsliga legalitetsprincipen som kan uttryckas 
nullum tributum sine lege (sv. 'ingen skatt utan lag'). Det finns dock i RF ett 
antal stadganden som implicerar en sådan princip.149 Förbudet mot retroaktiv 
skattelagstiftning i 2 kap. 10 § RF i kombination med 8 kap. 3, 7 §§ RF och 
förarbetena, kan enligt Hultqvist, som en helhet ses som ett uttryck för att 
legalitetsprincipen ska gälla.150 Principen är också en erkänd allmän 
rättsprincip inom EU-rätten, och omfattar även där skatterättsliga 

141 Hall & Persson, s. 156.
142 Fast, s. 168. Se vidare mål 36/75 Rutili, mål 5/88 Wachauf.
143 Janosevic mot Sverige, 2002, p. 64, Västberga Taxi Aktiebolag och Vulic mot Sverige, 

2002, p. 75. Se även Fast, s. 172.
144 Janosevic mot Sverige, 2002, pp. 65-71, Västberga Taxi Aktiebolag och Vulic mot  

Sverige, 2002, p. 76-82. Se även Fast, s. 172.
145 Se t.ex. J.B. mot Schweiz, 2001, p. 64, Funke mot Frankrike, 1993, pp. 41-44.
146 Fast, s. 172.
147 Fast, s. 172.
148 Lodin et al, s. 681.
149 Alhager, s. 93.
150 Hultqvist, s. 93.
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bestämmelser.151

Visserligen uppställs ramarna för dokumentationen i 19 kap. 2 b § LSK, 
men denna paragraf hänvisar till Skatteverkets föreskrifter152 för detaljer. 
Hur föreskrifterna  närmare ska tillämpas beskrivs vidare i Skatteverkets 
meddelande.153 Dylika meddelanden har knappast status som bindande 
rättsregler154, men faktum är att de i praktiken följs och Regeringsrätten är 
benägen att tillämpa dem om inte särskilda skäl talar mot detta.155

Skatteverket meddelar alltså föreskrifter och meddelande i något för de 
skattskyldiga så betungande som dokumentation av internpriser. Flera 
remissinstanser uttalade i sina remissvar att legalitetsprincipen borde 
beaktas i så stor utsträckning som möjligt vid införandet av 
dokumentationsreglerna.

”[Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet anser] att det inte 
är lämpligt att delegera till Skatteverket att närmare uppställa vilka 
krav på dokumentation som skall ställas. Sådana föreskrifter bör 
meddelas i lag.”156

Samma sak ansåg Juridiska fakulteten vid Lunds universitet och länsrätten i 
Stockholm.157 Regeringen delade denna uppfattning och menade att det var 
nog att ”vissa ramar för dokumentationen” fastställdes i lag.158 De lagfästa 
ramarna är, som länsrätten vidare påpekar, mycket allmänt hållna och 
”lämnar vida möjligheter för regeringen eller den myndighet regeringen 
bestämmer att utfärda verkställighetsföreskrifter”.159

 3.9 Möjlighet till prissättningsbesked

För att på ett förutsebart sätt undvika ekonomisk dubbelbeskattning och i 
viss mån minska dokumentationsbördan vid enskilda transaktioner kan en 
näringsidkare ansöka om prissättningsbesked (en. advance pricing 
agreement, APA) under förutsättning att frågan inte är av enkel beskaffenhet 
eller transaktionen av mindre omfattning. Reglerna kring detta är nya från 
och med den 1 januari 2010, och det återstår att se vilket genomslag de får. 
Klart är i alla fall att de främst är inriktade på större företagsgrupper, bland 
annat eftersom en avgift på 150 000 kr tas ut för en ansökan.160 Enligt 
Jernkrok & Jakobsen är informationen som kommer att krävas för att 
Skatteverket ska meddela ett prissättningsbeslut sannolikt omfattande, och 

151 Se t.ex. generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-309/06 Marks & Spencer, p. 
40.

152 SKFS 2007:1.
153 SKV M 2007:25.
154 Lodin, s. 318 f, Påhlsson, s. 117.
155 Brokelind, s. 84, Påhlsson, s. 118.
156 Prop. 2005/96:169, s. 100.
157 Prop. 2005/06:169, s. 100.
158 Prop. 2005/06:169, s. 111.
159 Prop. 2005/06:169, s. 100.
160 Prop. 2009/10:17, s. 94 ff, Jernkrok & Jakobsen, s. 922, s. 926.
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även om tanken är att prissättningsbeskedet ska gälla i 3-5 år kan detta krav 
på information verka avskräckande.161

161 Jernkrok & Jakobsen, s. 925.
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 4 Slutsats och kommentar

 4.1 Armlängdsprincipen

Det hade varit bra om EU-domstolen i C-311/08 SGI hade uttalat sig om 
huruvida etableringsfriheten var tillämplig på alla typer av 
närståendeförhållanden. Som det är nu verkar det inte vara fallet eftersom 
kravet på bestämmande inflytande upprätthålls. Transaktioner mellan sådana 
företag torde vara de vanligast förekommande, så ett sådant uttalande hade 
kanske varit av mindre betydelse.

I de fall som med säkerhet omfattas av etableringsfriheten får det dock efter 
en genomgång av EU-domstolens praxis på området anses klargjort att 
armlängdsprincipens tillämpning över gränserna utgör en inskränkning. Det 
framgår dock även att domstolen anser att inskränkningen går att rättfärdiga. 
I andra fall, när nationell lagstiftning inte gör skillnad på inhemska och 
gränsöverskridande transaktioner, är utgången oklar.162

Vad däremot gäller rättfärdigandegrunderna finns i praxis lite olika 
alternativ. Å ena sidan räcker som rättfärdigandegrund förebyggandet av  
skatteflykt (eller motverkande av missbruk) i C-524/04 Thin Cap Group 
Litigation, medan å andra sidan även behovet av en väl avvägd fördelning  
av beskattningsrätten krävs i C-311/08 SGI. I det senare fallet saknas, enligt 
domstolen, det uttryckliga ändamålet med den aktuella regleringen att  
förhindra skatteflykt. Min bedömning är alltså att i de fall en nationell 
internprissättningsregel inte har införts med det uttryckliga syftet att 
förhindra skatteflykt går det inte att vinna framgång med endast denna 
rättfärdigandegrund. Mig veterligt är den svenska korrigeringsregeln inte 
införd med detta uttryckliga ändamål. I stället har Sverige en generell 
skatteflyktsregel.

Frågan är också hur uttrycket 'skatteflykt' i den svenska översättningen av 
EU-domstolens domar ska tolkas. På originalspråket franska används i C-
311/08 SGI uttrycket 'évasion fiscale'163, medan 'tax avoidance' används i 
den engelska version. Båda begreppen syftar på förfarandet att med lagliga 
medel minska beskattningen,164 och oavsett språklig analys bör dessa 
stämma ganska väl överens med det svenska skatteflyktsbegreppet.Det finns 
alltså inget krav på att det ska röra sig om ett olagligt förfarande, vilket 
också den alternativa benämningen motverkande av missbruk indikerar.

Från att ha haft en något oklar status efter domarna i C-324/00 Lankhorst-
Hohorst och C-524/04 Thin Cap Group Litigation får det numera anses vara 

162 Boone et al., s. 187. Se även Jiménez, s. 274 f.
163 Observera att 'évasion fiscale' alltså inte motsvarar engelskans 'tax evasion' eller 

svenskans 'skattefusk'. Se IFA Cahiers 1983, s. 375ö, 601 f.
164 IFA Cahiers 1983, s. 375.
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tämligen klart att EU-domstolen skulle godta den svenska 
korrigeringsregeln i 14 kap. 19-20 §§ IL. Det är också Skatteverkets 
bedömning.165 De belgiska reglerna är i allt väsentligt lika de svenska.

Jag tycker att det är en naturlig utgångspunkt att en regel som vid en första 
anblick inskränker en fri rörlighet, men kan rättfärdigas på någon grund, bör 
tillämpas restriktivt. Eftersom förebyggandet av skatteflykt utgör en del av 
rättfärdigandet av armlängdsprincipen och tillämpningen av 
korrigeringsregeln borde den kanske begränsas till fall med skatteflykts- 
eller missbrukskaraktär.166 Skatteverket har sannolikt en annan inställning.

För att återgå till grundproblematiken är det faktum att internprissättningens 
armlängdsprincip innebär en inskränkning i etableringsfriheten väldigt 
intressant. Det kan komma att innebära att en framtida harmonisering på det 
direkta skatteområdet sätter den europeiska internprissättnings-
problematiken ur spel. Förslaget till CCCTB om en konsoliderad skattebas 
för företagsgrupper har hänvisats till i många de lege ferenda-diskussioner, 
och bör nog nämnas även i detta sammanhang även om detta område inte 
omfattas av uppsatsens syfte. Man skulle kunna jämföra en sådan situation 
med den nu rådande på tull- och momsområdet.

 4.2 Dokumentationsskyldigheten

Även om armlängdsprincipen kan rättfärdigas är det inte säkert att någon 
rättfärdigandegrund, enskilt eller i kombination med andra, skulle få EU-
domstolen att godta den inskränkning i etableringsfriheten som 
dokumentationsskyldigheten kan tänkas innebära. I C-311/08 SGI godkänns 
en kombination av två rättfärdigandegrunder, under förutsättning att 
proportionalitetskravet är uppfyllt. Bland annat ska den skattskyldige ges 
möjlighet att utan onödig administrativ börda lägga fram uppgifter om 
eventuella affärsmässiga skäl.

 4.2.1 Proportionalitetskravet

Vid proportionalitetstestet ska den nationella domstolen pröva att 
lagstiftningen inte går längre än vad som är nödvändigt för att uppnå dess 
eftersträvade ändamål. Ändamålet med korrigeringsregeln får anses vara att 
skydda den svenska skattebasen genom en tillämpning av 
armlängdsprincipen. Ändamålet för dokumentationsreglerna är att förbättra 
möjligheterna för en effektiv skattekontroll och att klargöra för företagen 
vilka krav som ställs på dem. Å ena sidan får dokumentation av 
transaktioner ur ett armlängdsperspektiv anses vara viktigt för 
skattemyndigheten. Att, å andra sidan, från myndigheternas sida ställa 
omfattande detaljkrav på denna dokumentation får anses vara 
oproportionerligt när den skattskyldige likaväl skulle kunna sammanställa 

165 Skatteverkets handledning, s. 252.
166 Se Parland, s. 583.
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informationen med hjälp av OECD:s riktlinjer. Dessa riktlinjer talar 
dessutom om vikten av att dokumentationen inte blir en alltför stor börda för 
de skattskyldiga. Visserligen är behovet av en effektiv skattekontroll en av 
EU-domstolen godtagen rättfärdigandegrund, men även denna måste vara 
proportionerlig för att vara aktuell.167 Jag vet inte varför denna grund inte 
togs upp i de aktuella målen, men om nationella dokumentationskrav någon 
gång prövas bör den ingå i regeringens argumentation.

Möjligtvis kan man argumentera för att större bolag har tillräckliga resurser 
för att etablera sig utomlands oavsett dokumentationskraven. Ett förslag är 
därför att höja gränserna för vad som anses som små och medelstora företag. 
Det finns i Skatteverkets föreskrifter en gräns som medger en förenklad 
dokumentation för mindre transaktionsbelopp. Jag har dock ingen möjlighet 
att bedöma huruvida de gränser som anges är tillräckliga högt satta i 
praktiken. Resultatet av dokumentationsskyldigheten får hur som helst  inte 
bli att dessa företag gör ekonomiska avvägningar som hindrar dem från 
etablering utomlands när dessa avvägningar uteslutande eller till stor del 
hänför sig till kostnader för att upprätthålla dokumentation.

Utifrån EU-domstolens uttalande angående de belgiska reglerna i C-311/08 
SGI, tror jag dock att det är sannolikt att den svenska dokumentations-
skyldigheten anses proportionerlig. Företagen ges ”rimlig” tid på sig att 
lämna in dokumentation och beslutet går att överklaga till 
förvaltningsdomstol. Det är i princip samma krav som EU-domstolen ställer 
i det aktuella målet.

 4.2.2 EKMR:s passivitetsrätt

EKMR:s betydelse på skatteområdet är som tidigare nämnts begränsad. 
Eftersom skattetillägget används som sanktion för dokumentations-
skyldigheten blir dock EKMR:s passivitetsrätt tillämplig. Att sanktionen i de 
flesta fall kanske inte skulle komma i fråga spelar enligt Europadomstolen 
ingen roll, eftersom det räcker med själva risken för att reglerna ska 
omfattas. Förhållandet utgör en paradox eftersom syftet med kravet är att 
säkerställa att skattemyndigheten kan ta del av nödvändig information. Det 
finns här en risk att dokumentationskravet används som ett sätt att förskjuta 
bevisbördan till den skattskyldige, vilket i så fall är djupt olyckligt.168 Det är 
dock, som nämnts tidigare, inte lätt att veta när passivitetsrätten inträder och 
i skattelagstiftningen måste den skattskyldige normalt sett medverka till att  
föra bevisning mot sig själv.169

I många fall kan, som framhålls i propositionen170, en befrielse från 
skattetillägg bli aktuell vid tillräcklig medverkan. De kan dock inte uteslutas 
att det finns en risk, framförallt i de fall där någon dokumentation inte alls 
har lämnats, att Europadomstolen underkänner dokumentationsreglerna. 
167 Se t.ex. C-250/95, Futura Participations, p. 26.
168 Brokelind, s. 84.
169 Fast, s. 172.
170 Prop. 2005/06:196, s. 116.
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Innan en sådan prövning har gjorts är dock det enda säkra att avskaffa 
skattetillägget som sanktion för de fall då dokumentationen är inte har 
lämnats in eller är ofullständig.

 4.2.3 Legalitetsprincipen

Som nämnts tidigare riktades från remissinstanserna kritik mot den valda 
lagstiftningstekniken att delegera åt regeringen eller Skatteverket 
meddelandet av närmare föreskrifter.171 Det är anmärkningsvärt att 
regeringen ansåg sig ha tagit denna kritik i beaktande.172 För mig verkar det 
snarare troligt att regeringen redan på förhand hade bestämt sig för en 
lagstiftningsteknik, och torde också ha insett att Skatteverket med glädje 
skulle ta på sig uppgiften att meddela föreskrifter och vidare instruktioner. 
Det är trots allt denna myndighet som i slutändan har nytta av 
dokumentationen.

Det är i min mening egentligen inget större fel på lagstiftningen eller de 
krav som ställs upp där. De är tämligen modesta, och kanske borde lagen 
omfatta en större del av föreskrifterna också för att inte strida mot 
legalitetsprincipen. Däremot är det ett större problem att Skatteverket har 
varit alldeles för entusiastiska i sin uppgift att reglera dokumentationskravet. 
I kombination med Skatteverkets nya ambition att ”riskklassificera” stora 
företag och låta de som inte samarbetar ”få ett svårare klimat att verka i” 
kan man föreställa sig ovälkomna bieffekter för de som inte lever upp till 
kraven.173

Jag förespråkar dock inte ett fullständigt avskaffande av reglerna. I första 
hand bör lagen ändras så att normgivningen inte överförs på regeringen eller 
Skatteverket. Över huvud taget är det problematiskt att använda sig av 
”mjuka” föreskrifter på ett område som så hårt domineras av ”hård” lag, och 
det med rätta med tanke på vilka konsekvenser en skönsmässig tillämpning 
kan få för enskilda individer och företag. I väntan på en sådan ändring det 
bör Skatteverket kraftigt minska ned sina föreskrifter och meddelanden och 
kanske i större utsträckning hänvisa till OECD:s riktlinjer eller EUTPD. Så 
länge bör inte heller Skatteverket kunna kräva mer än vad som framgår av 
lagen. Tillämpningen kan i nuläget nästan ses som en förskjutning av 
bevisbördan från Skatteverket till den skattskyldige. OECD:s riktlinjer 
menar att detta inte är syftet med dokumentationen.

 4.3 Slutsats

Den svenska korrigeringsregeln stämmer sannolikt överens med EU-rättens 
etableringsfrihet efter en kombination av rättfärdigandegrunder. Det finns 
dock anledning att tillämpa regeln restriktivt inom EU, och främst i de fall 

171 Prop. 2005/06:169, s. 111.
172 Prop. 2005/06:169, s. 111.
173 Johansson, 2009, s. 942-945. Se vidare, Nordquist, 2009, s. 989-991.
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missbruk kan anas. Även dokumentationsskyldigheten bör vara godtagbar 
trots sin medverkan till en inskränkning i etableringsfriheten. EU-domstolen 
har dock i princip godkänt de belgiska reglerna som i stort liknar de 
svenska.

Vad beträffar skattetillägget får detta antagligen anses strida mot EKMR:s 
passivitetsrätt, eftersom krav på dokumentation kan ses som att den 
skattskyldige måste medverka till sin egen bestraffning. Den valda 
lagstiftningstekniken för införandet av dokumentationskraven får 
tillsammans med Skatteverkets föreskrifter och meddelanden anses strida 
mot legalitetsprincipen, eftersom omfattande reglering utan direkt lag 
minskar förutsebarheten.

Möjligheten att få prissättningsbesked torde också vara intressant som ett 
sätt att minska den administrativa bördan för stora företag under en period 
av tre till fem år. Även EUTPD är lovvärt i sin ambition, men vinningen är 
även här störst för de företag som redan har en stor administrativ börda.
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