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Summary 
The objective of this thesis is to provide an overview of the legal position 
regarding the relationship between tax treaties and domestic law. The main 
focus is on the situation where the application of the domestic law and a tax 
treaty leads to irreconcilable results (“conflict of norms” or “norm 
conflict”). In this respect, the thesis deals with questions regarding the tax 
treaty’s position within the hierarchy of norms in Sweden and which view 
that is suitable to adopt when it comes to the conflict of norms. The essay 
also contains a chapter dealing with how other states apprehend the 
relationship between tax treaties and domestic law and how a potential norm 
conflict should be resolved.  
 
The questions are in no way new and have been heavily debated in Sweden 
as well as in other parts of the world during the last few years. The 
predominant view in Sweden when it came to the interpretation and 
application of the tax treaties was for many years that the courts had a duty 
to take the obligations flowing from the international law into consideration. 
This position most certainly lost a great part of its lustre when the Swedish 
Supreme Administrative Court in 2008 (cases RÅ 2008 ref. 24 and RÅ 2008 
not. 61) gave precedence to CFC legislation over a tax treaty without even 
consulting the tax treaty. The judgements were heavily criticized and some 
even meant that the Court had made an error in its rulings. This is most 
likely why many felt relieved when the Court two years later in the case RÅ 
2010 ref. 112 declared that as a main rule the tax treaty should take 
precedence over domestic law. Nevertheless no one can with certainty say 
that this means that the sound of the roaring guns have ceased once and for 
all, since the court did not decide the 2010 judgement in full court and also 
because the Court introduced a rule of exception from the rule that Swedish 
tax treaties prevail over domestic law.  
 
Moreover, the thesis provides a detailed explanation of the emerged legal 
position, including case reports of RÅ 2008 ref. 24 and RÅ 2010 ref. 112, a 
review of the opinions prominently figuring in the legal literature, and an 
analysis of the legal situation. When it comes to the tax treaty’s position 
within the hierarchy of norms in Sweden it is most likely that either the 
origin or the character of the tax treaty lead to the result that the tax treaty 
ranks higher within the hierarchy of norms than the domestic law in form of 
the Swedish Income Tax Act. This position is based on the fact that at the 
end of the day it is the Swedish parliament that decides in both cases and 
that treaties have to be incorporated in the domestic legislation under 
Swedish constitutional law. Treaties as such have no effect. Finally, the 
dualistic approach adopted by Sweden means that the origin of the tax treaty 
is irrelevant when it comes to the treaty’s position in the statutory hierarchy.  
 
Furthermore, when it comes the question of a norm conflict the inference is 
drawn from RÅ 2010 ref. 112 that as a main rule the tax treaty shall take 
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precedence over domestic law, but this rule will be set aside when the 
Swedish legislator has clearly stated that an income is to be taxed in Sweden 
or that a new rule of domestic law takes precedence over the tax treaty. This 
rule of exception and its scope is examined and it is established that the 
requirement “clearly stated” is without doubt easily fulfilled. It is also 
pointed out that the two cases (RÅ 2008 ref. 24 and RÅ 2010 ref. 112) are 
not by far effortlessly reconciled. 
 
Regarding the norm conflict itself I am of the opinion that as a main rule no 
genuine norm conflict can be said to arise when it comes to tax treaties and 
domestic law. The norm conflict can instead be said to be apparent. My 
position on the matter is based on the purpose and construction of the tax 
treaty. This means that it lies in the nature of the tax treaties to have a 
limiting effect on domestic tax regimes. If the legislator on the other hand 
has clearly stated that domestic law will take precedence over a tax treaty it 
seems that the Swedish Supreme Administrative Court considers that in this 
case the norm conflict would be genuine and not apparent. The genuine 
norm conflict would, according to the Court’s reasoning, be solved with the 
use of the principles of derogation. The question if it is appropriate to solve 
such a “conflict” with the principles of derogation can be called into 
question, especially since it is not entirely clear whether the norm conflict in 
this case can be said to be genuine or apparent. 
 
Since questions regarding the relationship between tax treaties and domestic 
law are in no way exceptional just for Sweden, the essay contains an 
international comparative study. The international development is examined 
by brief studies of a number of selected jurisdictions. The interference 
reached is that the international development has moved towards that more 
and more states, although the grounds and modes of procedure differ, are 
singing the tax treaty praises. 
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Sammanfattning 
Förevarande examensarbete syftar till att ge en överblick över rättsläget 
rörande förhållandet mellan intern rätt och skatteavtal med särskilt fokus på 
den situation då en samtidig tillämpning av skatteavtalet respektive den 
interna rätten leder till oförenliga följder (”normkollision”). Härvid 
behandlas bl.a. frågor rörande skatteavtalens rättsliga ställning i svensk rätt 
och hur man skall se på en eventuell normkollision. Examensarbetet 
innehåller även ett avsnitt där en redogörelse lämnas avseende hur andra 
stater ser på förhållandet mellan intern rätt och skatteavtal samt hur dessa 
stater anser att en eventuell normkollision dem emellan bör lösas.  
 
Frågorna är på intet sätt nya och har under de senaste åren flitigt diskuterats 
såväl i Sverige som i övriga världen. Rådande uppfattning var länge, för 
svenskt vidkommande, att man vid tolkning och tillämpning av skatteavtal 
skulle ta hänsyn till de folkrättsliga förpliktelser som följde av skatteavtalet. 
Denna uppfattning fick sig därför en ordentlig törn när Regeringsrätten 
(numera Högsta förvaltningsdomstolen) i RÅ 2008 ref. 24 och RÅ 2008 not. 
61 gjorde vad som utan större svårighet kunde uppfattas som generella 
uttalanden med innebörden att det automatiskt uppstod en normkollision i 
de situationer där ett skatteavtal begränsar Sveriges rätt att beskatta enligt 
intern rätt, och att denna kollision skulle lösas med hjälp av de allmänna 
derogationsprinciperna. Avgörandena möttes av ett hav av kritiska röster 
inom doktrinen och många menade att Regeringsrätten dömt direkt fel. Det 
var nog därför många som drog en lättnadens suck när Regeringsrätten drygt 
två år senare i RÅ 2010 ref. 112 uttalade att som huvudregel skall 
skatteavtalen äga företräde före intern rätt. Det är dock inte helt säkert att 
Regeringsrättens avgörande innebär att kanonernas dova muller tystnat och 
att krutröken lagt sig en gång för alla, dels för att avgörandet inte avgjordes i 
plenum, dels för att Regeringsrätten formulerade ett undantag från 
huvudregeln. 
 
Examensarbetet innehåller en ingående redogörelse av det uppkomna 
rättsläget, innefattandes referat av RÅ 2008 ref. 24 respektive RÅ 2010 ref. 
112, redovisning av åsikter i doktrinen samt en analys av rättsläget. Det kan 
härvid konstateras att vad gäller skatteavtalets rättsliga ställning i svensk rätt 
pekar det mesta i riktningen mot att skatteavtalets annorlunda 
tillkomsthistoria och karaktär inte leder till att avtalen välsignats med en 
högre ställning i normhierarkin än den interna rätten i form av 
inkomstskattelagen. Detta eftersom det är riksdagen som beslutar i båda 
fallen, att det internationella åtagandet inkorporeras genom lag samt att det 
dualistiska synsättet slutligen leder till att skatteavtalets folkrättsliga 
ursprung inte kan utgöra något argument för att skatteavtalet skall tillmätas 
en annan dignitet på det nationella planet än den rent interna rätten.  
 
Vad gäller eventuell normkollision mellan intern rätt och skatteavtal dras 
med stöd av uttalanden i RÅ 2010 ref. 112 slutsatsen att som huvudregel 
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gäller att skatteavtalen skall äga företräde för den interna rätten, men att 
avtalen får stryka på foten om lagstiftaren har givit klart uttryck för att den 
interna rätten skall äga företräde. Denna undantagsregels räckvidd 
diskuteras och analyseras och det konstateras härvid att kravet på ”givit klart 
uttryck” synes vara lågt samt att det är förenat med betydande svårighet att 
förena de uttalanden som gjordes i RÅ 2010 ref. 112 med de som gjordes i 
RÅ 2008 ref. 24. 
 
Vad gäller själva normkollisionsfrågan tar jag ställning för att det som 
huvudregel inte kan sägas uppstå någon verklig normkollision mellan 
skatteavtal och intern rätt utan att denna endast är skenbar. 
Ställningstagandet baseras på att det av skatteavtalens syfte och uppbyggnad 
följer att det ligger i skatteavtalens natur att dessa utgör begränsningar av 
den interna rätten.  Om lagstiftaren har givit klart uttryck för att den interna 
rätten skall äga företräde verkar det däremot som att Regeringsrätten anser 
att en verklig normkollision föreligger och att den uppkomna situationen får 
lösas med hjälp av de allmänna derogationsprinciperna. Frågan huruvida det 
är lämpligt att lösa en sådan uppkommen ”konflikt” med hjälp av nämnda 
principer ifrågasätts dock starkt, inte minst med tanke på att det enligt min 
mening även i denna situation bör röra sig om skenbar normkollision.  
 
Då frågan om hur intern rätt och skatteavtal förhåller sig till varandra inte på 
något vis är unik för Sverige görs i examensarbetet en internationell 
jämförelse. Den internationella jämförelsen sker genom studier av ett antal 
valda rättsordningar. Slutsatsen som nås i den internationella utblicken är att 
utvecklingen onekligen går mot att allt fler stater sjunger skatteavtalens lov, 
om än på olika grunder och genom olika tillvägagångssätt.  
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Förkortningar 
CFC   Controlled foreign Corporation (alt. Company)  
 
EKMR Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna 

 
EU  Europeiska unionen 
 
EUF-fördraget Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
 
f.   och följande sida  
 
ff.   och följande sidor  
 
ibid.   Ibidem (på samma ställe)  
 
kap.   kapitel  
 
IL   Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) 
 
NJA  Nytt juridiskt arkiv  
 
not.  notisfall 
 
OECD  Organisation for Economic Co-operation and 

Development 
 
p.,pp. Punkt(er) i kommentaren till modellavtalet eller i 

OECD:s rapporter 
  
prop.   Regeringens proposition 
 
ref.  referat  
 
RF   Regeringsformen (SFS 1974:152)   
   
RÅ   Regeringsrättens Årsbok  
 
SRN  Skatterättsnämnden 
 
SFS   Svensk författningssamling 
 
uppl.   upplaga  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
I takt med globaliseringens tilltagande styrka och den allt större skaran av 
företag som verkar på den internationella arenan har även skatteavtalens 
betydelse ökat. Avtalen är onekligen en viktig ingrediens i det recept som 
resulterar i att kapitalströmmar och handel mellan världens stater 
underlättas. Att skatteavtalen spelar en central roll blir inte mindre tydligt 
vid beaktande av det stora antal avtal som världens stater ingått. Inte heller 
det faktum att internationella organisationer ser en poäng i att förespråka 
utvidgning och förbättring av skatteavtalsnätverket pekar i någon annan 
riktning.1   

Hur skatteavtal och intern rätt förhåller sig till varandra har under de senaste 
åren flitigt diskuterats såväl i Sverige som i övriga världen.2 Rådande 
uppfattning var länge, för svensk del, att man vid tolkning och tillämpning 
av skatteavtal skulle ta hänsyn till de folkrättsliga förpliktelser som följde av 
skatteavtalet. Denna uppfattning fick sig därför en ordentlig törn när 
Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) under våren 2008 
gjorde vad som lätt kunde uppfattas som generella uttalanden om 
förhållandet mellan intern rätt och skatteavtal. I RÅ 2008 ref. 24 respektive 
RÅ 2008 not. 61 förklarade Regeringsrätten att ett inkorporerat skatteavtal 
inte hade någon särställning i förhållande till andra lagar. Frågan om vilken 
lag som skulle ha företräde fick därför enligt Regeringsrätten lösas med 
hjälp av de derogationsprinciper som tillämpas vid regelkonkurrens. 

                                                 
1 Akelsson, Anna, Frågeställningar gällande skatteavtal, IUR-information, nr. 2-3, 2007, s. 
4-8, s. 4. Se även 1989 års rapport, p. 1 och inledningen till modellavtalet pp., 2-3 samt 
även kommentaren till artikel 1, p. 7. 
2 För svenskt vidkommande se exempelvis Mutén, Leif, Treaty override i Regeringsrätten, 
Svensk Skattetidning, 2008, s. 353-358; Kleist, David, Några ytterligare kommentarer 
angående förhållandet mellan skatteavtalen och intern rätt, SkatteNytt, 2008, s. 708-714; 
Holmdahl, Sven Erik och Barenfeld, Maria, Treaty-override på svenska, Skattenytt, 2009, 
s. 627-634; Grundström, Karl-Johan, Treaty Override – nu även i Skatterättsnämnden, 
Skattenytt, 2010, s. 159-166; Sallander, Ann-Sophie, I kölvattnet av RÅ 2008 ref.24, 
Svensk Skattetidning, 2010, s. 177-204; Hultqvist, Anders, Metodfrågor vid konflikt mellan 
lagar om dubbelbeskattningsavtal och andra skattebestämmelser – en 
argumentationsanalys, Svensk Skattetidning, 2010, s. 520-534; Jermsten, Henrik, 
Sandström och Gustaf, Om svenska domstolars folkrättsliga förpliktelser. Ur festskriften 
Regeringsrätten 100 år (red. Lundin, Anna-Karin), s. 243-248, Iustus, Uppsala, 2009  och 
Cejie, Katia, Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar: en skattevetenskaplig studie i 
internationell personbeskattning med fokus på skatteavtals- och EU-rättsliga problem, 
Uppsala universitet, Uppsala, 2010. För ett internationellt perspektiv se bl.a. Tax Treaties 
and Domestic Law (red. Maisto, Guglielmo), IBFD Publ., Amsterdam, 2006; Vogel, Klaus, 
New Europe Bids Farewell to Treaty Override, Bulletin for International Taxation, Vol. 58, 
2004, s. 5-8 och Martin, Philippe, Interaction between Tax Treaties and Domestic Law, 
Bulletin for International Taxation, Vol. 65, 2011, s. 205-210. 
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Kritikerstormen lät inte vänta på sig, domen kritiserades och en del menade 
till och med att regeringsrätten hade dömt direkt fel.3 Drygt två år senare, i 
december år 2010, avgjorde Regeringsrätten ytterligare tre mål som rörde 
förhållandet mellan skatteavtal och intern rätt.4 Till mångas lättnad 
förklarade Regeringsrätten nu att skatteavtalen som huvudregel skall 
tillämpas före intern rätt.5 Det är dock inte helt säkert att Regeringsrättens 
avgörande innebär att kanonernas dova muller tystnat och att krutröken lagt 
sig en gång för alla, dels för att avgörandet inte avgjordes i plenum, dels för 
att Regeringsrätten formulerade ett undantag från huvudregeln. Det är med 
andra ord för svenskt vidkommande möjligt att sista striden i kampen om 
företräde mellan skatteavtal och intern rätt ännu inte har utkämpats. Det bör 
understrykas att frågan om hur skatteavtal och intern rätt förhåller sig till 
varandra inte på något vis är unik för Sverige. Även i utlandet har 
frågetecken kring hur man skall se på förhållandet rests. För att vidga 
vyerna något och på så sätt kunna placera det ”svenska synsättet” i ett större 
internationellt sammanhang kommer i detta arbete en internationell utblick 
avseende synen på förhållandet mellan skatteavtal och intern rätt att göras. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Skatteavtalsrätten kan, i huvudsak, sägas ge upphov till två olika typer av 
spörsmål. Det första är hur man skall se på förhållandet mellan skatteavtalen 
och den interna rätten, såsom exempelvis hur en eventuell normkollision 
skall lösas. Det andra är huruvida, och i så fall vilka, speciella 
tolkningsregler som kan gälla för skatteavtalen.6 Då det huvudsakliga syftet 
med detta examensarbete är att belysa och analysera hur inkorporerade 
skatteavtal och intern rätt förhåller sig till varandra kommer inte spörsmål 
nummer två, dvs. tolkningsrelaterade frågor, att inta en särskilt framträdande 
roll i detta arbete.7 Hur inkorporerade skatteavtal och den interna rätten 

                                                 
3 Se bl.a. Dahlberg, Mattias, Regeringsrätten och de folkrättsliga avtalen, SkatteNytt, 2008, 
s. 482-489 och Hilling, Maria, The Swedish Supreme Administrative Court Totally 
Disregards Tax Treaty: A Critical Analysis of a CFC Judgment, Intertax, Vol. 36, 2008, s. 
395-405. 
4 Regeringsrättens domar den 14 december 2010 i mål-nr 283-10 (sedermera RÅ 2010 ref. 
112), 216-10 och 2662-09. Domarna i mål-nr 216-10 respektive 2662-09 kommer i detta 
arbete inte behandlas då Regeringsrätten i domskälen till dessa mål direkt hänvisar till den 
princip som kommer till uttryck i mål-nr 283-10. 
5 Se exempelvis Grundström, Karl Johan, Skatteavtal går före intern rätt – i vart fall som 
huvudregel…, SkatteNytt, 2011, s. 68-75; Dahlberg, Mattias, Förhållandet mellan 
skatteavtal och rent intern rätt i anledning av domen i Greklandsfallet, SkatteNytt, 2011, s. 
126-130;  Kleist, David, Nya domar rörande förhållandet mellan skatteavtal och intern rätt 
– ordningen återställd?, SkatteNytt, 2011, s. 208-213; Wiman, Bertil, Regeringsrätten 
inskränker räckvidden av OMX-domen, Svensk Skattetidning, 2011, s. 174-186 och Hilling, 
Maria, Changes in the Application of Tax Treaties in Sweden, Intertax, vol. 39, 2011, s. 
521-524. 
6 Lindencrona, Gustaf, Skatter och kapitalflykt: beskattningens inverkan på det finansiella 
kapitalets och dess ägares rörlighet över Sveriges gränser mot bakgrund av den pågående 
ekonomiska integrationen i Västeuropa, Stockholm, 1972, s. 155. 
7 Frågan har behandlats av åtskilliga författare se exempelvis Engelen, Frank, Interpretation 
of tax treaties under international law: a study of articles 31, 32 and 33 of the Vienna 
Convention on the Law of Treaties and their application to tax treaties, IBFD Publ., cop., 
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förhåller sig till varandra är en tämligen komplex fråga med många 
dimensioner men med få tydliga svar. Jag har i detta arbete valt, precis som 
arbetets titel antyder, att särskilt behandla frågan om normkollision. Motivet 
bakom denna fokusering är den förnyade aktualitet och de många oklarheter 
som kan sägas ha uppstått efter Regeringsrättens avgöranden i RÅ 2008 ref. 
24 respektive RÅ 2010 ref. 112. Med ledning av syftet har, för svenskt 
vidkommande, följande frågeställningar aktualiserats:  
 

• Vilket är syftet med att skatteavtal ingås? 
• Hur förhåller sig den interna rätten och skatteavtalet till varandra, 

dvs. vilken rättslig ställning intar skatteavtalet i svensk rätt?  
• Vad vinner företräde om en tillämpning av skatteavtalet respektive 

den interna rätten leder till oförenliga följder? 
• Kan en verklig normkollision mellan skatteavtal och intern rätt 

uppstå eller är denna endast skenbar? 
• Går det att förena utgången i RÅ 2008 ref. 24 med utgången i RÅ 

2010 ref. 112?  
 
Då frågan om hur intern rätt och skatteavtal förhåller sig till varandra, som 
bekant, inte på något vis är unik för Sverige syftar även uppsatsen till att 
tillhandahålla en internationell jämförelse på området. Det kan härvid 
noteras att den komparativa delen enbart har ett s.k. tjänande syfte.8 

1.3 Avgränsningar 
Då syftesformuleringen kan uppfattas som påfallande vid skall här ett par 
betydande avgränsningar göras. Som nämnts ovan så är frågan hur 
inkorporerade skatteavtal och den interna rätten förhåller sig till varandra 
tämligen komplex med många dimensioner. Detta innebär att även andra 
infallsvinklar än just frågor kring normkollision är möjliga. Då utrymmet för 
detta arbete är begränsat har följande avgränsningar dock funnits 
nödvändiga. En mycket intressant infallsvinkel, som fått stryka på foten och 
således inte kommer att behandlas särskilt djupgående i detta arbete, är hur 
s.k. interna motverkansåtgärder förhåller sig till skatteavtalen.9 Vidare kan 
noteras att frågor kring EU-rättens inverkan på skatteavtalen, hur skatteavtal 
förhandlas fram samt närmare analyser av modellavtalets artiklar faller 
utanför arbetets syfte och således inte kommer att behandlas.10 

                                                                                                                            
Amsterdam, 2004. För svenskt vidkommande kan hänvisas till Cejie, s. 79 ff. med 
omfattande hänvisningar. 
8 Strömholm, Stig, Användning av utländskt material i juridiska monografier. Några 
anteckningar och förslag, Svenskt Juristtidning, 1971, s. 251-263, s. 251 f. 
9 Frågan är av intresse då skatteavtalen visat sig effektiva när det gäller undanröjande av 
dubbelbeskattning men att det samtidigt ligger i farans riktning att de kan missbrukas, bl.a. 
genom s.k. treaty shopping, för att uppnå skattefördelar. Då ändringsprocessen avseende 
skatteavtal är mödosam och tidskrävande är staterna mångt och mycket utelämnade till att 
vidta interna motverkansåtgärder för att stävja ev. missbruk. 
10 För en omfattande framställning avseende EU-rättens inverkan på skatteavtalen se 
Hilling, Maria, Free movement and tax treaties in the internal market, Iustus, Uppsala, 
2005.   
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Avslutningsvis kan nämnas att frågor relaterade till tolkning av skatteavtal 
kommer att beröras relativt kortfattat. 

1.4 Metod och material 
För att kunna besvara frågeställningarna har jag delvis använt mig av en 
traditionell juridisk metod. Till grund för arbetets mer deskriptiva delar 
ligger således material i form av lagtext, praxis och doktrin. Det har varit 
min målsättning att grunda mina slutsatser på ett brett och gediget material. 
Icke desto mindre har jag varit tvungen, då källmaterialet varit 
svårtillgängligt, att acceptera ett något svagare underlag vid genomförandet 
av den internationella utblicken i avsnitt 6. Under detta avsnitt har jag i stor 
utsträckning varit hänvisad, för att inte säga utelämnad, till redogörelser i 
utländsk doktrin. Den uppmärksamme läsaren är härvid säkert medveten om 
att den mening som uttrycks i doktrinen inte på något vis är bindande. 
Uppfattningar i doktrinen utgör icke desto mindre ofta god vägledning och 
kan därför vara till stor hjälp vid uppsatsskrivande. Det skall särskilt nämnas 
att jag i relativt stor utsträckning valt att använda mig av redogörelser 
lämnade av Klaus Vogel. Anledningarna till detta är i huvudsak två. Vogel 
har, i två artiklar från år 2004 respektive år 2006, på ett mycket förtjänst- 
och kärnfullt sätt redogjort för andra länders syn på förhållandet mellan 
intern rätt och skatteavtal avseende just normkollision, vilket är tacksamt då 
litteraturen på området har varit begränsad. För det andra besitter Vogel, i 
egenskap av skatteavtalsrättslig nestor, betydande auktoritet på området. 
Avslutningsvis kan även tilläggas att jag under arbetets gång har strävat 
efter att anlägga ett kritiskt förhållningssätt vid användandet av de olika 
rättskällorna.  

1.5 Terminologi 
Några ord om den i arbetet använda terminologin kan så här inledningsvis 
vara på sin plats för att förhoppningsvis undvika senare missförstånd. I 
arbetet har jag försökt att genomgående använda termen skatteavtal istället 
för termen dubbelbeskattningsavtal. Båda termerna är vanligt 
förekommande i såväl litteraturen som i lagtexten, men då skatteavtalen 
numera kan tillskrivas flera egenskaper än bara undanröjande av juridisk 
dubbelbeskattning har jag funnit det lämpligt att använda mig av termen 
skatteavtal.11 
 

                                                 
11 Att utvecklingen går mot att termen dubbelbeskattningsavtal fasas ut torde även framgå 
av inledningen till modellavtalet, p. 16 som under rubriken ”Title of the Model 
Convention” stadgar att: ”In both the 1963 Draft Convention and the 1977 Model 
Convention, the title of the Model Convention included a reference to the elimination of 
double taxation. In recognition of the fact that the Model Convention does not deal 
exclusively with the elimination of double taxation but also addresses other issues, such as 
the prevention of tax evasion and non-discrimination, it was subsequently decided to use a 
shorter title which did not include this reference.” 
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Vidare kommer i arbetet, främst av bekvämlighetsskäl, uttrycket tillämpligt 
skatteavtal, eller liknande benämning, att användas trots att det förmodligen 
vore mera korrekt att använda benämningen ”införlivandelag (XXXX:ZZZ) 
med bilagt skatteavtal”.12 
 
På skatteavtalens område förekommer flera modellavtal, icke desto mindre 
avses OECD:s modellavtal avseende inkomst och förmögenhet daterat juli 
år 2010 när termen modellavtalet eller dylikt används i arbetet.13 Begreppet 
kommentaren avser, enligt samma logik, modellavtalets kommentar. Även 
om modellavtalet aldrig är direkt tillämpligt utan bara en är modell som 
syftar till att utgöra stöd när stater skall utforma och sluta avtal kan det av 
språkliga bekvämlighetsskäl vara på sin plats att diskutera avtalet som 
tillämpligt.14 
 
När begreppet dubbelbeskattning används avses, såtillvida inte annat anges, 
fenomenet internationell juridisk dubbelbeskattning som är att skilja från 
ekonomisk dubbelbeskattning.15 Själva begreppet internationell juridisk 
dubbelbeskattning diskuteras i avsnitt 2.1.2 nedan. Begreppen nationell rätt, 
inhemsk rätt, intern rätt och intern internationell skatterätt används som 
synonymer. Begreppen normkollision, normkonflikt, regelkonkurrens och 
regelkonflikt används som synonymer och avser en situation då två (eller 
flera) rättsregler är tillämpliga samtidigt, men då dessa omöjligen kan 
användas samtidigt.16 
 
Den 1 januari 2011 bytte Regeringsrätten namn till Högsta 
förvaltningsdomstolen och dess ledamöter tituleras numera justitieråd. Icke 
desto mindre kommer i arbetet de äldre benämningarna att användas när det 
rör sig om avgöranden och händelser som är hänförliga till tiden före den 1 
januari 2011. Slutligen kan nämnas att med begreppet interna 

                                                 
12 Terminologin har begagnats av Cejie i dennes avhandling, se Cejie, s. 79. 
13 Även om OECD:s modellavtal i stor utsträckning har använts av s.k. utvecklingsländer, 
har många av dessa ansett att OECD:s modellavtal i allt för hög grad är anpassat för 
industriländernas mellanhavanden. Utvecklingsländerna har framför allt ansett att 
skatteavtalen borde medge en högre grad av beskattning i källstaten. Med anledning av 
detta har FN utarbetat ett modellavtal benämnt The United Nations Model Double Taxation 
Convention between Developed and Developing Countries, se Lidencrona, Gustaf, 
Dubbelbeskattningsavtalsrätt, Juristförlaget, Stockholm, 1994, s. 43 och Pelin, Lars, 
Internationell skatterätt: i ett svenskt perspektiv, 4 uppl., Prose design & grafik, Lund, 
2006, s. 188. 
14 Även denna terminologi har brukats av Cejie, se Cejie, s. 79. 
15 Begreppet ekonomisk dubbelbeskattning avser principen om att ett aktiebolags vinst skall 
beskattas två gånger. Den ekonomiska dubbelbeskattningen kan delas upp i två led. 
Dubbelbeskattningens första led innebär att bolaget skall skatta för den vinst som bolaget 
gör. Därefter, dvs. i det andra ledet, skall aktieägarna betala skatt på den utdelning som 
bolaget lämnar. Då företag, i princip, inte tillåts göra avdrag för lämnad vinstutdelning 
uppkommer en dubbelbeskattning. Se Eriksson, Asbjörn, Praktiskt beskattningsrätt – 
Lärobok i inkomstbeskattning, 18 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 463 f. 
16 Definitionen är hämtad från Aldéns avhandling från år 1998. Se Aldén, Stefan, Om 
regelkonkurrens inom inkomstskatterätten: med särskild inriktning på förhållandet mellan 
olika grunder för beskattning av dolda vinstöverföringar till utlandet, Nerenius & Santérus 
Förlag, Malmö, 1998, s. 31. 
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motverkansåtgärder avses i detta arbete den svenska motsvarigheten till det 
engelska begreppet anti-avoidance rules.17 

1.6 Disposition 
Uppsatsen är disponerad enligt följande: I arbetets inledande kapitel lämnas 
en redogörelse för några allmänna utgångspunkter vad gäller skatteavtalen. 
Under detta kapitel behandlas sålunda frågor rörande skatteavtalens syften 
och funktioner samt hur de blir en del av svensk rätt. Vidare lämnas under 
detta avsnitt även kortare redogörelser vad avser förfarandet vid tolkning 
och tillämpning av skatteavtal. Framställningen syftar till ge läsaren en 
överblick av skatteavtalsrätten vilket förhoppningsvis skall leda till att det 
blir lättare att tillgodogöra sig arbetets mer analytiska delar. 
 
När Regeringsrätten avkunnade sin dom i RÅ 2008 ref. 24 var det många 
som tog begreppet ”treaty override” i sin mun. För att få en förståelse för 
varför Regeringsrättens avgörande i väckte ett sådant ramaskri följer i 
kapitel 3 en redogörelse för fenomenet treaty override, hur begreppet skall 
förstås och vilka åtgärder som kan vidtas om det kan antas att en stat begår 
treaty override. 
 
Kapitel 4 är huvudsakligen analytiskt och behandlar frågan om 
skatteavtalets rättsliga ställning i svensk rätt. Under detta avsnitt berörs bl.a. 
förhållandet mellan den internationella skatterättens två delar och frågan 
huruvida skatteavtalets folkrättsliga arv i någon mån kan sägas påverka 
avtalets ställning i normhierarkin. Spörsmålen är intressanta då deras svar är 
tätt sammankopplade med frågor avseende normkollision.  
 
I kapitel 5, vars senare delar är analytiska, avhandlas just 
normkollisionsproblematiken. Kapitlet inleds med en redogörelse för RÅ 
2008 ref. 24. Då det i rättsfallets kölvatten utkristalliserade sig flera synsätt 
avseende förhållandet mellan intern rätt och skatteavtal och hur en 
normkollision skulle lösas, lämnas därför en kortare sammanfattning av 
dessa synsätt. Mycket av den kritik som uppkom efter RÅ 2008 ref. 24 
miste sin udd efter det att Regeringsrätten ”satte ner foten” i avgörandet som 
kom två år senare, nämligen RÅ 2010 ref. 112. En redogörelse för detta 
betydelsefulla rättsfall återfinns således även under detta avsnitt. Vidare 
diskuteras även frågan om det verkligen kan sägas föreligga 
regelkonkurrens mellan skatteavtal och den interna rätten, eller om denna 
endast är skenbar. Spörsmålet huruvida en (verklig) 
regelkonkurrenssituation kan lösas med hjälp de s.k. derogationsprinciperna 
är även det föremål för undersökning under avsnittet.  
 
I kapitel 6 görs en internationell jämförelse, där det studeras hur andra, i 
huvudsak europeiska, stater ser på förhållandet mellan intern rätt och 
skatteavtal. Hur andra stater ser på problematiken är intressant, inte bara ur 
ett akademiskt perspektiv utan även ur ett praktiskt då detta ger något att 
                                                 
17 Begreppet intern motverkansåtgärd återfinns inte i svensk lagstiftning. 
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jämföra och kontrastera det svenska synsättet emot. Som vi kommer att se 
under avsnittet har utvecklingen gått emot att allt fler stater väljer att 
tillskänka det internationella åtagandet (skatteavtalet) företräde i sina 
respektive konstitutioner.   
 
Försök till reflektion och analys görs fortlöpande, icke desto mindre 
avrundas uppsatsen med några avslutande synpunkter i kapitel 7. Här 
försöker jag att peka på några av de intressanta spörsmål som har kommit i 
dager under arbetets gång samt att ge svar på frågeställningarna som ligger 
till grund för uppsatsen.  
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2 Skatteavtal – Allmänna 
utgångspunkter 

2.1 Varför skatteavtal – funktioner och 
syften? 

Att en stat är suverän är en av de mest grundläggande principerna inom 
folkrätten. På beskattningsområdet har suveräniteten traditionellt ansetts 
särskilt betydelsefull då en suverän stat bestämmer sin beskattningsrätt.18 
Pelin uttrycker det som att beskattningsrätten tillhör ”statssuveränitetens 
kärna”.19 En stats skatteanspråk sträcker sig dock inte hur långt som helst, 
utan för att beskattning skall kunna ske måste det finnas antingen en 
subjektiv eller en objektiv förbindelse mellan den skattskyldige och staten.20 
I praktiken finns två huvudsakliga principer som utgör grunden för en stats 
beskattningsanspråk: hemvistprincipen (också kallad domicilprincipen) 
respektive källstatsprincipen.21  

2.1.1 Beskattningsgrundande principer 
Hemvistprincipen tar sikte på skattesubjektets anknytning till en viss stat. 
Principen innebär att den stat där den skattskyldige är bosatt beskattar denna 
persons inkomster, oavsett från vilket land dessa inkomster härrör. Världens 
stater använder olika kriterier när de skall fastställa sina beskattningsanspråk 
enligt hemvistprincipen, men generellt sett kan sägas att det krävs att den 
skattskyldige har en stark anknytning den stat som vill göra beskattning 
enligt hemvistprincipen gällande.22  
 
Om hemvistprincipen å sin sida fokuserade på (skatte)subjektet fokuserar 
källstatsprincipen å sin sida på (skatte)objektet och närmare bestämt dess 
anknytning till en viss stat. Om en viss inkomst bedömas ha tillräckligt stark 
anknytning till en viss stat kan den anses skattepliktig i denna stat även om 
den skatteskyldige dvs. skattesubjektet inte har en så stark anknytning till 
staten att en obegränsad skattskyldighet föreligger.23 
 
Ett fåtal länder, däribland USA, använder sig av nationalitetsprincipen, 
vilken innebär att beskattning av medborgarna i stat sker oberoende av var 
medborgarna bor eller varifrån deras inkomst härrör.24  
                                                 
18 Lindencrona, 1994, s. 29.  
19 Pelin, s. 183. 
20 Lang, Michael, Introduction to the law of double taxation conventions, Linde, Wien, 
2010, s. 23. 
21 Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, 2 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007, s. 23 
f.  
22 Ibid.  
23 Ibid. Se även Lang, s. 23 f. 
24 Dahlberg, 2007, s. 23. 
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2.1.2 Undanröjande av internationell juridisk 
dubbelbeskattning 

Då världens stater i sin interna internationella skatterätt inte tillämpar en och 
samma beskattningsgrundande princip (eller för den delen samma kriterier 
vid användandet av samma princip) innebär det att de skatteskyldiga vid 
transaktioner av gränsöverskridande karaktär riskerar att bli beskattade i 
flera länder.25  Då denna dubbelbeskattning kan bli mycket påtaglig för 
såväl den enskilda privatpersonen som för det multinationella företaget och 
på så sätt få negativa effekter för utbytet av varor, tjänster och kapital 
mellan staterna ingår stater skatteavtal. Ett skatteavtal, som är en folkrättslig 
överenskommelse där stater avstår från en del av de skatteanspråk som de 
annars skulle ha haft enligt sina interna skattelagstiftningar, syftar alltså 
bland annat till att undanröja eller lindra effekterna av internationell juridisk 
dubbelbeskattning.26 I introduktionsavsnittet till modellavtalet definieras 
dubbelbeskattning som ”the imposition of comparable taxes in two (or 
more) States on the same taxpayer in respect of the same subject matter and 
for identical periods.”27  

2.1.3 Stävjande av internationell skatteflykt 
Ett annat övergripande syfte med skatteavtalen som vuxit sig allt starkare 
med tiden är stävjande av internationell skatteflykt.28 Icke desto mindre är 
innebörden av begreppet skatteflykt något oklar.29 I kommentaren till 
modellavtalets artikel 1 nämns, men definieras inte, såväl otillbörlig 
användning (improper use), skatteundandragande (tax avoidance), 
skatteflykt (tax evasion) som missbruk (abuse).30 Enligt Cejie ger 
kommentaren inte intryck av att någon egentlig åtskillnad mellan de olika 
begreppen skulle vara åsyftad. Cejie menar vidare att gemensamt för 
begreppen torde vara att de alla tar sikte på ett otillbörligt förfarande 
beståendes i att en inkomst beskattas lägre än avsett genom en användning 
av avtalet, eller att avtalet utnyttjas i syfte att uppnå förmåner som inte varit 
avsedda.31 För vissa staters del, däribland USA, utgör till och med 
önskemålet om att stävja internationell skatteflykt det tyngst vägande skälet 
till att skatteavtal överhuvudtaget ingås.32 För svenskt vidkommande har 
bekämpandet av internationell skatteflykt utgjort en central del i de svenska 
skatteavtalen, allt sedan de svenska valutarestriktionerna avskaffades, en 
process som påbörjades år 1989.33 Viljan att förhindra internationell 

                                                 
25 Lindencrona, 1994, s. 29 ff. 
26 Ibid., s. 11. 
27 Se inledningen till modellavtalet, p. 1. 
28 Dahlberg, 2007, s. 158. 
29 Cejie, s. 72. 
30 Kommentaren till artikel 1, pp. 7-12. 
31 Cejie, s. 72 f. Se även Arnold, Brian J., Tax Treaties and Tax Avoidance: The 2003 
Revisions to the Commentary to the OECD Model, Bulletin for International Taxation, Vol. 
58, 2004, s. 244-260, s. 247 f. 
32 Lindencrona, 1994, s. 35 f. 
33 Dahlberg, 2007, s. 126. 



16 
 

skatteflykt manifesteras framför allt genom att avtalen öppnar en kanal för 
utbyte av upplysningar mellan myndigheter i de avtalsslutande staterna. 
Skatteavtalen innehåller utöver detta även materiella regler som 
företrädesvis syftar till att förhindra att de skatteförmåner som avtalen 
medger kan åtnjutas av dem som exempelvis begår s.k. treaty shopping. 
Med tiden har dessa regler i skatteavtalen blivit alltmer invecklade.34 

2.1.4 Förhindrande av diskriminering samt 
fördelning av beskattningsrätten mellan 
stater  

Förutom undanröjande av dubbelbeskattning och förhindrande av 
internationell skatteflykt syftar även skatteavtalen till att stävja 
diskriminering.35 Modellavtalet innehåller i artikel 24 särskilda regler som 
syftar till att stävja diskriminering. Primärt är det förbud mot diskriminering 
av utländska företag och utländska privatpersoner som avses. Resultatet av 
en tillämpning av artikel 24 är att en negativ särbehandling av utländska 
företag och utländska privatpersoner undviks, vilket är betydelsefullt inte 
minst med tanke på att den interna internationella skatterätten i många av 
världens stater innehåller olika diskriminerande regler.36 
 
Enligt Lindencrona utgör fördelningen av beskattningsrätten mellan stater 
ytterligare en av skatteavtalets funktioner. Vid en sådan fördelning har 
staterna att ta hänsyn till flera olika målsättningar, såsom skattepolitiska 
värderingar och statsfinansiella målsättningar.37 

2.1.5 Avtalsreglering vs. internrättslig reglering 
– två vägar som når samma mål? 

De bestämda syften, exempelvis undanröjande av internationell 
dubbelbeskattning, som stater önskar att nå med skatteavtalen kan delvis 
uppnås även med internrättslig reglering. Sverige har dock i dagsläget slutit 
nästan 90 skatteavtal38 vilket med stor sannolikhet borde kunna tas till intäkt 
för att man valt att gå den avtalsrättsliga vägen istället för den 
internrättsliga. Skälen till detta torde, som Lindencrona anför, vara flera. 
Traditionellt sett har förhandlingsmässiga skäl angetts som ett tänkbart 
motiv bakom valet av den avtalsrättsliga vägen, dvs. att Sverige måste ha 
något att komma med till förhandlingsbordet vid förhandlingar med andra 
stater. Om Sverige redan i utgångsläget skulle ha minskat sina skatteanspråk 
skulle det inte finnas något incitament för den andra staten att göra några 

                                                 
34 Dahlberg, 2007, s. 158. 
35 Inledningen till modellavtalet, p. 16. 
36 Cejie, s. 73. Se även Lindencrona, 1994, s. 37 f.  
37 Lindencrona, 1994, s. 29 ff. 
38 Skatteverket, Överenskommelser med främmande stater för undvikande av 
dubbelbeskattning. Hämtad från: 
http://www.skatteverket.se/skatter/internationellt/avtal.4.2132aba31199fa6713e80006951.h
tml, 2011-10-09 kl. 8.00. 
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eftergifter. Genom att begränsa sitt skatteanspråk först vid förhandlingar om 
skatteavtal kan Sverige få den andra staten till de eftergifter som är 
eftersträvansvärda ur ett svenskt perspektiv.39    
 
Ett annat bakomliggande motiv till avtalslösningen är att man med 
skatteavtal, på ett mera subtilt sätt, kan ”sätta åt” skatteparadis. Om Sverige 
har långtgående bestämmelser i sin interna internationella skatterätt och 
sedan regelmässigt ger avkall på dessa i skatteavtalen uppnås i realiteten 
samma effekt som om det hade funnits särskild lagstiftning riktad mot 
skatteparadisen utan att det verkar som en mot dessa länder explicit riktad 
handling.40 
 
Slutligen kan en stat även ha ett intresse av att ingå skatteavtal då staten vill 
upprätta ett administrativt samarbete med den andra staten i syfte att 
motverka internationell skatteflykt.41 

2.1.6 Distinktion – skatteavtal och internationell 
privaträtt 

Avslutningsvis kan det vara på sin plats att kort nämna något om skillnaden 
mellan skatteavtal och internationell privaträtt. Skatteavtalen utgör inte 
såsom de internationellt privaträttsliga reglerna någon form av konflikt- 
eller lagvalsregler. Det sagda innebär att skatteavtalen aldrig avgör frågan 
om vilket lands skatterätt som skall tillämpas. Myndigheter och domstolar i 
de avtalsslutande staterna tillämpar alltid sin stats egen skattelagstiftning. I 
den internationella skatterätten föreligger sålunda inget hinder mot att två 
stater tillämpar sina respektive skattelagstiftningar på samma 
rättsförhållande. Vad skatteavtalen däremot medför är en begränsning av 
den interna skatterätten i ett konkret fall. Skatteavtalen visar således hur 
beskattningsrätten skall fördelas de avtalsslutande staterna emellan.42 

2.2 Införlivande av skatteavtal 
När Sverige ingått en folkrättslig överenskommelse, såsom exempelvis ett 
skatteavtal, med en annan stat eller internationell organisation är den 
svenska staten skyldig att se till att de åtaganden som överenskommelsen 
medför blir uppfyllda. Däremot finns det ingen allmän folkrättslig regel om 
hur de avtalsslutande parterna skall gå till väga för att uppfylla sina 
förpliktelser. När det gäller förhållandet mellan folkrättsliga åtaganden och 
nationell rätt brukar man dela in staterna i två grupper; monistiska och 
dualistiska.43 I en monistisk stat är utgångspunkten att den internationella 
överenskommelsen automatiskt blir en del av den nationella rätten när denna 
träder i kraft. Det krävs således ingen intern åtgärd för att 

                                                 
39 Lindencrona, 1994, s. 38 f. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Ibid., s. 27. 
43 Jermsten och Sandström, s. 245 f. 
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överenskommelsen skall bli bindande och tillämpbar för de nationella 
domstolarna.44 I en stat med ett dualistiskt synsätt utgör den folkrättsliga 
förpliktelsen och den nationella rätten två separata rättssystem. Detta leder 
till att den folkrättsliga förpliktelsen endast åvilar staten som sådan. För att 
ett åtagande skall bli tillämpligt på nationell nivå krävs det därför att 
åtagandet, på något sätt, införlivas med den nationella rätten.45 Att Sverige 
tillhör den dualistiska gruppen är inte något som framgår av grundlagarna 
men att så är fallet utkristalliserade sig under 1970-talet efter att de s.k. 
transformeringsdomarna46 avgjorts.47  
 
Om ett åtagande som följer av en internationell överenskommelse stämmer 
överens med redan gällande ordning här i landet kan den folkrättsliga 
förpliktelsen anses vara uppfylld med hänvisning till detta. Om så inte är 
fallet och ett behov av nya regler föreligger finns det två olika metoder att 
välja mellan, nämligen transformation och inkorporering. Skatteavtal 
införlivas med den svenska rättsordningen genom inkorporering, vilket 
innebär att den internationella överenskommelsen införs i svensk rätt genom 
en hänvisning i, eller som bilaga till, en ny lag (en s.k. införlivandelag eller 
inkorporationslag).48  

2.3 Internationellt samarbetet avseende 
skatteavtal  

Varje skatteavtal förhandlas fram separat och ingås som huvudregel mellan 
två stater.49 Med ett bilateralt skatteavtal följer både fördelar och nackdelar. 
Den stora fördelen är möjligheten att kunna skräddarsy avtalet efter de 
avtalsslutande staternas önskemål i det enskilda fallet. Den andra sidan av 
myntet är dock att nämnda skrädderiverksamhet kan medföra att ett lands 
skatteavtalsbild blir splittrad och svår att överblicka.50   
 
Icke desto mindre uppvisar olika staters skatteavtal stora likheter. Dessa 
likheter är hänförliga till de modellavtal som internationella organisationer 
har arbetat fram i syfte att åstadkomma en mera homogen reglering på 
området. De olika modellavtalen utgör som huvudregel utgångspunkten för 
de bilaterala förhandlingar som sker innan det att ett skatteavtal träffas. De 
potentiella avtalsparterna behöver således bara förhandla om de avvikelser 
från modellavtalet som de önskar att göra.51 

                                                 
44 Jermsten och Sandström, s. 246. 
45 Bring, Ove och Mahmoudi, Said, Sverige och folkrätten, Norstedts juridik, Stockholm, 
2007, s. 42 f. 
46 AD 1972:5, NJA 1973 s. 423 och RÅ 1974:121. 
47 Bring och Mahmoudi, s. 47 ff och 176. 
48 Jermsten och Sandström, s. 246 f. 
49 Notera dock att det nordiska skatteavtalet är multilateralt. 
50 Lindencrona, 1994, s. 41. 
51 Lang, s. 27. 
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2.4 Närmare om OECD:s modellavtal 
En internationell organisation som spelat och fortsätter att spela en mycket 
viktig roll på modellavtalens område är onekligen OECD vars 
skattekommitté sedan år 1963 har utarbetat modeller för hur skatteavtal 
mellan medlemsstaterna skall se ut. Senaste versionen av modellavtalet är 
daterad till juli år 2010. OECD:s modellavtal har, trots att det inte är 
bindande, haft mycket stor betydelse då medlemsstaterna i stor utsträckning 
har valt att följa modellavtalet när de ingår skatteavtal med varandra. Att så 
har skett har lett till att medlemsstaternas skatteavtalsrätt uppvisar stora 
likheter med varandra. Denna eftersträvansvärda enhetlighet är dock inte 
inskränkt till att endast omfatta medlemsländerna. Modellavtalen har 
nämligen även kommit till användning när skatteavtal sluts mellan stater 
som är inte medlemmar i OECD.52   
 
OECD har även tagit fram en kommentar till modellavtalet. Kommentaren 
är mycket betydelsefull då denna i mångt och mycket förtydligar innehållet i 
modellavtalets artiklar och därmed ger ledning rörande tolkning. Frågor 
avseende kommentarens rättskällevärde vid tolkning av skatteavtal som 
baseras på modellavtalet behandlas i avsnitt 2.5.2.  
 
Modellavtalet från år 2010 består av sju kapitel, innehållande 30 artiklar 
inalles.53 Artikelnumreringen är löpande från avtalets början. Artiklarna 
kan, enligt Dahlberg, grovt indelas i fyra olika delar: (i) definitionsartiklar, 
(ii) fördelningsartiklar, (iii) metodartiklar och (iv) övriga artiklar.54    
Medlemsstaterna kan avge reservationer till artiklarna i avtalet samt 
anmärkningar till kommentaren. En reservation avges om staten inte godtar 
modellavtalets utformning i något särskilt avseende. En anmärkning avges 
däremot om staten inte ansluter sig till den tolkning som framkommer i 
kommentaren.55  

2.5 Något om metoden att tillämpa 
skatteavtal 

Under detta avsnitt skall i några korta ordalag de grundläggande stegen vid 
tillämpning av skatteavtal för undanröjande av dubbelbeskattning56 
beröras.57  
 

                                                 
52 Lang, s. 27 f. Se även Lindencrona, 1994, s. 41 f.  
53 Visserligen sträcker sig numreringen från artikel 1 till och med artikel 31, men då artikel 
14 utgått innebär det att antalet artiklar totalt uppgår till 30 stycken. 
54 Dahlberg, 2007, s. 162. 
55 Se bl.a. Maisto, Guglielmo, The Observations on the OECD Commentaries in the 
Interpretation of Tax Treaties, Bulletin for International Taxation, Vol. 59, 2005, s. 14-19. 
56 Som nämnts under avsnitt 2.1 har skatteavtal numera fler syften än att bara undanröja 
dubbelbeskattning. Icke desto mindre berörs i detta avsnitt de grundläggande stegen som 
aktualiseras vid en tillämpning av skatteavtal för att undanröja dubbelbeskattning. 
57 Frågan har behandlats av Dahlberg, 2007, s. 154 ff. och Sallander s. 186 f. 
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Den första frågan som man bör ställa sig är naturligtvis huruvida det 
föreligger en dubbelbeskattningssituation eller ej. Det krävs med andra ord 
att två stater framställer kolliderande skatteanspråk för att ett skatteavtal 
skall vara tillämpligt. Ofta handlar det om en kollision mellan 
hemviststatens respektive källstatens beskattningsanspråk. Men det kan 
även vara så att två stater tillämpar olika kriterium för att bestämma en och 
samma persons hemvist. Om en dubbelbeskattningssituation föreligger finns 
det således skäl att undanröja alternativt lindra denna genom att tillämpa ett 
skatteavtal. Det är härvid värt att notera att moderna skatteavtal som en 
förutsättning för tillämplighet kräver att personen som underkastas 
dubbelbeskattningen måste vara hemmahörande i någon av de 
avtalsslutande staterna, dvs. om två stater grundar sina skatteanspråk på 
källstatsbeskattning kan skatteavtalet mellan de två staterna som huvudregel 
inte tillämpas.58 
 
Nästa steg är att utreda vilket skatteavtal som är tillämpligt på den aktuella 
situationen och därigenom få svar på frågan huruvida den aktuella skatten 
omfattas av skatteavtalet. Här kan svar lämpligen sökas i artikel 2 i 
modellavtalet som stipulerar vilka skatter som omfattas av avtalet. 
Definitionen som ges i artikel 2 är oftast vid, men det kan vara värt att 
notera att vissa lokala skatter i en del länder inte inkluderas i definitionen.59  
 
Därefter är det dags att avgöra vilken stat som är hemviststat respektive 
källstat enligt skatteavtalet, vilket är avgörande för att kunna tillämpa 
avtalet. Det bör härvid noteras att det endast är en av de avtalsslutande 
staterna som vid en tillämpning av avtalet kan vara hemviststat, detta 
oavsett att det är fullt möjligt att den skattskyldiga är obegränsat 
skattskyldig enligt hemvistprincipen i båda avtalsslutande staterna.60   
 
Om skatteavtalet är tillämpligt uppställer modellavtalet två kategorier av 
regler för att undanröja dubbelbeskattning. I modellavtalets artiklar 6 till 22, 
”fördelningsartiklarna” fördelar de avtalsslutande staterna beskattningsrätten 
sig emellan. Som noterats under avsnitt 2.1.6 kvarstår den nationella 
beskattningsrätten hela tiden hos staterna. Vad skatteavtalet innebär är, inget 
annat än, en överenskommelse mellan staterna att sänka sina 
beskattningsanspråk. Det är alltså inte fråga om någon lagvalsregel. I vissa 
fall tillskänks någon av staterna en exklusiv beskattningsrätt, vilket medför 
att den andra staten är förhindrad att beskatta samma inkomst, dvs. någon 
dubbelbeskattning kan ej uppstå. Som huvudregel tillfaller denna exklusiva 
beskattningsrätt hemviststaten.61 
 
I de fall fördelningsartikeln tillskänker beskattningsrätt av en viss inkomst 
till både hemviststaten och källstaten, vilket är fallet med bl.a. utdelningar 
och ränta, återstår fortfarande dubbelbeskattning. I sådant fall måste 
artiklarna 23A eller 23B, de s.k. metodartiklarna, konsulteras. Enligt 
                                                 
58 Dahlberg, 2007, s. 154 ff. 
59 Ibid.  
60 Ibid.  
61 Inledningen till modellavtalet, p. 19. 
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metodartiklarna är det alltid hemviststaten som skall undanröja den 
kvarvarande dubbelbeskattningen. Ett undanröjande kan uppnås på två sätt: 
credit-metoden (avräkningsmetoden) och exempt-metoden 
(friställningsmetoden).62 Credit-metoden innebär i princip att hemviststaten 
får beskatta alla den skattskyldiges inkomster, även om beskattningsrätten 
tillerkänts källstaten genom fördelningsartikeln. Hemviststaten blir icke 
desto mindre skyldig att medge avräkning av den skatt som erlagts i 
källstaten mot sin egen skatt på den utländska inkomsten.63 Exempt-
metoden innebär att den skattskyldige i hemviststaten kan undanta en viss 
inkomst från beskattning som har beskattats i den andra avtalsslutande 
staten. För svenskt vidkommande måste även den inhemska 
införlivandelagen konsulteras, då det förekommer att Sverige i denna lag 
ibland avstår från viss rätt till beskattning som följer av avtalet.64 

2.6 Något om tolkning av skatteavtal 
Som nämnts ovan under inledningen ger skatteavtalsrätten bl.a. upphov till 
frågan om och i så fall vilka speciella tolkningsregler som kan sägas gälla 
för skatteavtalen. Frågan bottnar i att skatteavtalen, i egenskap av 
folkrättsliga överenskommelser, har en tillkomsthistoria som väsentligen 
skiljer sig från rent internrättsliga regler.65 När det gäller förhållandet 
mellan staterna så synes enighet råda att skatteavtalen i sin egenskap av 
folkrättsliga överenskommelser skall tolkas i enlighet med folkrättsliga 
principer.66 I dualistiska stater, däribland Sverige, tillämpas inte 
skatteavtalet per se utan det är istället inkorporeringslagen som tillämpas av 
domstolarna. En fråga som då genast uppstår är om denna lag skall tolkas 
som vilken annan internrättslig lagstiftning som helst eller om det 
folkrättsliga arvet skall få genomslag. 

2.6.1 1969 års Wienkonvention om traktaträtten 
I 1969 års Wienkonvention om traktaträtten, Wienkonventionen, finns 
regler om hur internationella traktater, såsom exempelvis skatteavtal, skall 
tolkas.67 Enligt Wienkonventionens artikel 4 äger Wienkonventionen 
tillämpning endast på traktater som stater har ingått efter det att 
konventionen trätt i kraft för dem. Icke desto mindre brukar det anföras att 
konventionens regler är tillämpliga även på äldre traktater då konventionens 
regler kan anses utgöra en kodifiering av vad som länge utgjort allmän 
folkrätt.68 Av den s.k. Luxemburgdomen, RÅ 1996 ref. 84, framgår, enligt 

                                                 
62 Inledningen till modellavtalet, p. 19. Se även Dahlberg, 2007, s. 22. 
63 Lindencrona, 1994, s. 32. 
64 Dahlberg, 2007, s. 157. 
65 Lindencrona, 1994, s. 77. 
66 Ibid. Se även Lang, s. 37 f. 
67 Wienkonventionen ratificerades av Sverige år 1974 och trädde i kraft år 1980, jfr SÖ 
1975:1. 
68 Lang, s. 37. 
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Dahlberg, att Wienkonventionens tolkningsregler skall användas också när 
skatteavtal tolkas av enskilda, domstolar och skattemyndigheter.69  
 
Wienkonventionens tolkningsregler finns intagna i artiklarna 31-33. Enligt 
artikel 31(1) skall en traktat tolkas ärligt och i överensstämmelse med den 
gängse meningen av traktatens uttryck sedda i sitt sammanhang och mot 
bakgrund av traktatens ändamål och syfte. Detta har kallats för en objektiv 
tolkningsmetod. Det är skatteavtalets ordalydelse som är grunden för 
tolkningen. Vad som kan sägas utgöra sammanhanget vid tolkning av 
skatteavtal framgår av artikel 31(2). Till sammanhanget räknas således, 
förutom texten inklusive dess preambel och bilagor, även 
överenskommelser rörande traktaten som träffats mellan alla parter i 
samband med traktatens ingående samt dokument som upprättats av en eller 
flera parter i samband med traktatens ingående och godtagits av de andra 
parterna som dokument sammanhörande med traktaten. I artikel 31(3) anges 
ytterligare omständigheter som skall beaktas. Av särskilt intresse är artikel 
31(3)(a) som stadgar att utöver sammanhanget skall ta hänsyn tas till 
efterföljande överenskommelser mellan parterna rörande traktatens tolkning 
eller tillämpningen av dess bestämmelser. Här rör det sig om sådana 
överenskommelser som regleras i modellavtalets artikel 25(3) och då det för 
svenskt vidkommande inte är riksdagen70 som utgör behörig myndighet är 
stadgandet problematiskt eftersom det innebär att annan än riksdagen fattar 
beslut om generella rättsnormer (jfr den latinska sentensen nullum tributum 
sine lege).71   
 
I Wienkonventionens artikel 32 exemplifieras de supplementära 
tolkningsmedlen, vilket omfattar förarbetena till traktaten och 
omständigheterna vid dess ingående.72 Värt att lägga märke till är att den 
svenska propositionen till avtalets införlivandelag inte utgör ett sådant 
förarbete i Wienkonventionens mening. Icke desto mindre kan denna 
proposition verka som hjälpmedel vid tolkningen, om än självfallet till ett 
relativt lågt rättskällevärde.73 Rättskällevärdet stiger dock, enligt 
Lindencrona, om ett uttalande i den svenska propositionen motsvaras av ett 
uttalande med samma innebörd i den andra avtalsslutande staten. Om så är 
fallet kan dessa uttalanden sägas vara ett uttryck för parternas samstämmiga 
vilja och på så sätt kunna hänföras till omständigheterna vid traktatens 
ingående.74 Slutligen behandlas i artikel 33 tolkning av traktater som är 
bestyrkta på två eller flera språk. 

                                                 
69 Dahlberg, 2007, s. 159. 
70 För svenskt vidkommande brukar det i skatteavtalen anges att ”behörig myndighet” är 
finansministern eller dennes befullmäktigade ombud. I Sverige är det Finansdepartementets 
Internationella enhet som utövar funktionen som behörig myndighet, se Dahlberg, 2000, s. 
88 
71 Lindencrona, 1994, s. 81 f. 
72 De supplementära tolkningsmedlen får endast begagnas för att få bekräftelse på den 
mening som framkommer vid tillämpningen av artikel 31 eller för att fastställa meningen, 
när en tolkning enligt artikel 31 (i) icke undanröjer dess tvetydighet eller oklarhet; eller (ii) 
leder till ett resultat som uppenbarligen är orimligt eller oförnuftigt. 
73 Dahlberg, 2000, s. 99. 
74 Lindencrona, 1994, s. 83. 
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2.6.2 Betydelsen av modellavtalet och dess 
kommentar – en kommentar till 
kommentaren 

Modellavtalet jämte kommentar äger avsevärd tyngd när det gäller tolkning 
av skatteavtal.75 För svenskt vidkommande har regeringsrätten i flertalet fall 
åberopat just kommentaren när den tolkat svenska skatteavtal.76  I rättsfallet 
RÅ 1996 ref. 84 uttalade Regeringsrätten att ”[…] inom området för 
internationell beskattning [bör] särskild betydelse ofta tillmätas OECD:s 
modellavtal och de kommentarer till avtalet som utarbetats inom 
organisationen” samt att ”[h]ar ett dubbelbeskattningsavtal eller en 
bestämmelse i ett sådant avtal utformats i överensstämmelse med 
modellavtalet, bör det normalt finnas fog för antagande att avtalsparterna 
avsett att uppnå ett resultat som överensstämmer med vad OECD 
rekommenderat”.77 
 
OECD rekommenderar själva att vid tolkning av skatteavtal som bygger på 
modellavtalet så skall kommentaren användas.78 Vogel menar att det i vart 
fall finns en ”soft obligation” för medlemsstaterna att följa 
rekommendationen och motiverar detta med att medlemsstaterna ges 
möjlighet att avge reservationer och anmärkningar. Skulle det inte föreligga 
någon ”soft obligation” skulle det inte heller finnas något motiv bakom 
möjligheten till reservationer eller anmärkningar, menar Vogel.79 Dahlberg 
instämmer delvis med Vogel men påpekar även att som motargumentet mot 
Vogels uppfattning skulle det kunna anföras att ”medlemsstaterna ju endast 
rekommenderas att följa OECD-avtalet och dess kommentar”.80 
 
Det verkar råda enighet inom doktrinen att kommentaren på något sätt 
inryms under Wienkonventionen. Meningsskiljaktigheter uppstår dock 
avseende vilken artikel alternativt vilken punkt som kommentaren är 
hänförlig till. Lang, som han får förstås, menar att kommentaren torde 
kunna inrymmas under artikel 31(4) medan Lindencrona drar en lans för 
artikel 31(2)(b).81 

                                                 
75 Se bl.a. Vogel, Klaus, The Influence of the OECD Commentaries on Treaty 
Interpretation, Bulletin for International Fiscal Documentation, Vol. 54, 2000, s. 612-616 
samt Dahlberg, Mattias, Vilket rättskällevärde har kommentaren till OECD:s modellavtal? 
Ur festskrift till Gustaf Lindencrona, (red. Arvidsson, Richard, Melz, Peter och Silfverberg, 
Christer), s. 137-155,  Nordstedts juridik, Stockholm, 2003 
76 Se exempelvis RÅ 1987 ref. 158, RÅ 1987 ref. 162, RÅ 1995 not. 68, RÅ 1991 not. 228 
och RÅ 1993 not. 677. 
77 Jfr Dahlberg, 2000, s. 97. 
78 Se inledningen till modellavtalet, p. 3. 
79 Vogel, Klaus, Klaus Vogel on double taxation conventions: a commentary to the OECD-, 
UN- and US model conventions for the avoidance of double taxation on income and 
capital: with particular reference to German treaty practice, 3 uppl., Kluwer Law 
International, London, 1997, s. 44 f. 
80 Dahlberg, 2000, s. 91. 
81 Lang, s. 43 samt Lindencrona, 1994, s. 82. 
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2.6.3 Tolkningsregler i skatteavtalen 
Det är inte ovanligt att även skatteavtalen själva innehåller diverse 
tolkningsregler. Ofta definieras i skatteavtalens inledning vanligt 
förekommande uttryck såsom exempelvis ”person”, ”company”, 
”enterprise” och ”permanent establishment”.82 
 
För det fall avtalet inte innehåller någon definition av aktuellt begrepp 
återfinns en allmän tolkningsregel i modellavtalets artikel 3(2). Artikeln 
lyder som följer:  
 
”As regards the application of the Convention at any time by a Contracting 
State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise 
requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State 
for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning 
under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given 
to the term under other laws of that State.” 
 
Bestämmelsen utgör således en hänvisning till intern rätt. Noteras bör dock 
att denna hänvisning inte är helt ovillkorlig, då hänvisningen vilar på 
förutsättningen ”unless the context otherwise requires”.83  Artikeln har varit 
föremål för omfattande debatt och det har flitigt diskuteras kring vilket lands 
lag som det hänvisas till artikeln. Antingen kan hänvisningen avse 
källstatens lagstiftning eller så kan den ses som en hänvisning till den 
lagstiftning som gäller i den stat där den domstol som skall tolka avtalet är 
belägen (lex fori). Den allmänt rådande uppfattningen synes vara att det är 
lex fori som skall tillämpas.84   

2.6.4 Betydelsen av tidigare praxis 
Det faller sig naturligt att tidigare praxis avseende tolkningen av ett 
skatteavtal torde ha stor betydelse vid senare tolkning av samma avtal. Allt 
annat vore märkligt. Även tidigare svensk rättspraxis avseende andra 
skatteavtal än det som tolkas torde kunna ha betydelse, inte minst om 
skatteavtalen följer samma modellavtal, och de tolkande stadgandena har 
liknande lydelse.85  
 
Rättspraxis från andra stater är på intet sätt bindande för de svenska 
domstolarna, likväl kan praxis från utlandet vara betydelsefull. Betydelsen 
av sådan rättspraxis är dock beroende av flera faktorer, såsom exempelvis 
vilken instans som avkunnat avgörandet eller vilken version av modellavtal 
som utgjort grunden för avtalet i det förevarande fallet. Lang har onekligen 

                                                 
82 Jfr art. 3-5 i modellavtalet. 
83 Se Sada Garibay, Mónica, An Analysis of the Case Law on Article 3(2) of the OECD 
Model (2010), Bulletin for International Taxation, Vol. 65, 2011. Hämtad från: 
http://ip-online2.ibfd.org.ludwig.lub.lu.se/document/bit_2011_08_int_2 
2011-09-30 kl. 10.00. 
84 Vogel, 1997, s. 212. 
85 Dahlberg, 2000, s. 81 f. 
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en poäng när denne sammanfattar läget enligt följande: ”Summing up, the 
relevance of a foreign court decision depends on how convincing its 
reasoning is.”86  
 

                                                 
86 Lang, s. 50. 
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3 Tax treaty override 

3.1 Något om begreppet jämte 
problematiken 

Som nämnts under inledningen till detta arbete så har globaliseringens 
tilltagande styrka medfört att skatteavtalen kommit att spela en alltmer 
betydelsefull roll. Avtalen är onekligen en viktig ingrediens i det recept som 
resulterar i att kapitalströmmar och handel mellan världens stater 
underlättas. 
 
Det är därför oroväckande när skatteavtalens starka ställning och legitimitet 
ifrågasätts och urholkas genom att stater inför intern lagstiftning som står i 
strid med ingånget skatteavtal, s.k. (tax) treaty override. Det är i ljuset av 
detta som Regeringsrättens uppmärksammade avgöranden skall ses.  
 
Då problematiken kring treaty override är besvärande har den även fångat 
uppmärksamheten hos OECD. År 1989 publicerade organisationen en 
rapport med titeln ”Tax Treaty Override”, där vissa av de frågeställningar 
som aktualiseras i samband med treaty override behandlades. Icke desto 
mindre är begreppet ”Treaty override” inte helt lätt att definiera. I rapporten 
identifierar OECD två situationer som enligt dem utgör treaty override. 
Enligt OECD hänför sig begreppet treaty override till:  
 
”[…] a situation where the domestic legislation of a State overrules 
provisions of either a single treaty or all treaties hitherto having had effect in 
that State”.87  
 
Den form av treaty override som var föremål för undersökning i rapporten 
var dock avgränsad till att endast avse:  
 
”[…] the enactment of domestic legislation intended by the legislature to 
have effects in clear contradiction to international treaty obligations”.88  
 
Den sistnämnda definitionen är väsentligt mera inskränkt än den 
förstnämnda. Det är dock, enligt Dahlberg, inte rimligt att OECD anser att 
endast intern lagstiftning som står i uppenbar motsättning till åtagandena i 
skatteavtalen, skulle utgöra tax treaty override.89 Treaty override torde 
sålunda sägas föreligga när en stats interna rätt står i strid med regler i 
antingen ett  eller flera skatteavtal.90 Den inhemska rätten som strider mot 
skatteavtalet kan exempelvis ta sig formen av en bestämmelse som 

                                                 
87 1989 års rapport, p. 2.  
88 Ibid., p. 5. 
89 Dahlberg, 2000, s. 304. 
90 Ibid. 
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föreskriver att skatteavtalet ej skall tillämpas under vissa givna 
förutsättningar såsom exempelvis om det rör sig om treaty shopping.91  
 
Ovanstående definitioner måste sägas ta sikte på fall där det är lagstiftaren 
som gör sig skyldig till treaty override genom att anta lagstiftning som står i 
strid med ingånget skatteavtal. I rapporten från år 1989 noterades emellertid 
även att:  
 
”Legislation can also have the effect of overriding treaties, even where no 
reference is made in the legislation to treaty provisions as such, because the 
domestic interpretation of the effect of that legislation in relation to treaty 
provisions has the same effect in practice.”92   
 
Det är således möjligt att domstolar genom att ge företräde åt inhemsk rätt 
kan göra sig skyldiga till treaty override, fenomenet benämns då ”judicial 
treaty override”. Enligt Roxan kan judicial treaty override uppstå ”because a 
court is suspicious that provisions of the convention may have ”disruptive” 
effect on the domestic tax system”. Eller [m]ore innocently, it may arise 
simply because the court is less familiar with the interpretation of tax 
conventions than with interpretation of domestic tax legislation. The court 
may thus find it easier to reach a conclusion by applying purely domestic 
principles.”93 Det är i ljuset av detta som RÅ 2008 ref. 24 skall ses. 

3.2 Missbruk av skatteavtal – rätt till 
interna motverkansåtgärder? 

Under detta avsnitt skall i relativ korthet frågan om en stats rätt till s.k. 
interna motverkansåtgärder då ett skatteavtal missbrukas beröras. Frågan 
faller egentligen utanför arbetets frågeställningar, men är dock så tätt 
sammankopplad med dessa, att det är svårt, för att inte säga oundvikligt, att 
inte beröra frågan. Detta blir inte mindre tydligt vid beaktande av att 
rättsfallet RÅ 2008 ref. 24 rörde den svenska CFC-lagstiftningen, som är 
just en form av interna motverkansåtgärder. Frågan är av intresse då det i 
doktrinen framförts uppfattningar om att interna motverkansåtgärder utgör 
ett legitimt skäl (dvs. treaty override anses inte föreligga) till att förvägra 
alternativt begränsa de skattefördelar som följer av avtalet.94 
 
I kommentaren väcks därför frågan om hur förhållandet mellan interna 
motverkansåtgärder, såsom exempelvis CFC-regler och skatteavtal, skall 

                                                 
91 1989 års rapport, p. 2. 
92 Ibid. 
93Roxan, Ian, Judical overrides of double tax conventions: The case of a permanent 
establishment, Intertax, Vol. 25, 1997, s. 367-378, s. 367.  
94 Se exempelvis Arnold, s. 249 ff. samt Cejie, s. 105. Det bör dock noteras att alla inte är 
av denna uppfattning, jfr Matteotti, René, Interpretation of Tax Treaties and Domestic 
General Anti-Avoidance Rules – A Sceptical Look at the 2003 Update to the OECD 
Commentary, Intertax, Vol. 33, 2005, s. 336-350.  



28 
 

betraktas95 De uttalanden som görs i kommentaren är av intresse då 
Regeringsrätten, se avsnitt 2.5.2, åsatt kommentaren ett relativt högt 
rättskällevärde vilket medför att kommentaren normalt skall följas, under 
förutsättning skatteavtalet har utformats i enlighet med modellavtalet.96  
 
Då kommentaren likt modellavtalet reviderats och förändrats genom åren 
torde dock ett par ord om statisk respektive ambulatorisk tolkning av 
kommentaren vara på sin plats innan vi undersöker problematiken avseende 
de interna motverkansåtgärderna i sak. Frågan om en statisk eller en 
ambulatorisk tolkning skall brukas, dvs. ”på vilket sätt som ändringar i 
kommentarerna påverkar desamma såsom tolkningsmedel för redan 
ingångna avtal” är omstridd.97 Svaret på frågan är skiftande men ytterst 
betydelsefullt då kommentaren genomgick betydande förändringar år 
2003.98 
 
I själva kommentaren uttalas att skattemyndigheterna bör följa 
kommentaren, såsom den förändrats från tid till annan.99 Uttalandet 
återfanns dock inte i den ursprungliga kommentaren utan tillkom efter 1992 
års revidering, vilket således är talande för just problemet rörande ändringar 
i kommentaren.100 För svenskt vidkommande talar rättspraxis, enligt 
Sallander, för att Regeringsrätten har anlagt ”ett försiktigt ambulatoriskt 
synsätt”.101 Detta synsätt har, enligt Sallander, kommit till uttryck i 
Luxemburgdomen, RÅ 1996 ref. 84. I nämnda mål undersökte 
Regeringsrätten först den version av kommentaren som var för handen när 
skatteavtalet ingicks. När denna inte gav någon ledning valde 
                                                 
95 Innan 2003 års revidering rådde en stor grad av osäkerhet avseende förhållandet mellan 
skatteavtal och interna motverkansåtgärder. Arnold (s. 246) ger uttryck för detta när denne 
sammanfattar läget som att: ”Overall, the pre-2003 Commentary on Art. 1 dealing with the 
improper use or abuse of tax treaties was confusing. That Commentary attempted to make it 
clear that most OECD Member countries consider domestic anti-avoidance rules against 
treaty shopping and other forms of treaty abuse to be consistent with the provisions of tax 
treaties. That Commentary, however, also seemed to go out of its way to recognize the 
views of the minority of OECD Member countries and to emphasize the limits imposed by 
tax treaties on the application of domestic anti-avoidance rules in order for them to be 
consistent with treaties.” 
96 Sallander, s. 190. 
97 Cejie, s. 93. 
98 Se bl.a. Avery Jones, John F., The Effect of Changes in the OECD Commentaries 
after a Treaty is Concluded, Bulletin for International Fiscal Documentation, Vol. 56, 2002, 
s. 102-109; Wattel, Peter J. och Marres, Otto, The Legal Status of the OECD Commentary 
and Static or Ambulatory Interpretation of Tax Treaties, European Taxation, Vol. 43, 2003, 
s. 222-235; Dahlberg, 2000, s. 94 ff. samt Lang s. 45 ff. 
99 Se inledningen till modellavtalet, p. 3. I pp. 33-36 nyanseras dock bilden något, då det i 
p. 35 uttalas att: ”Needless to say, amendments to the Articles of the Model Convention and 
changes to the Commentaries that are a direct result of these amendments are not relevant 
to the interpretation or application of previously concluded conventions where the 
provisions of those conventions are different in substance from the amended Articles. 
However, other changes or additions to the Commentaries are normally applicable to the 
interpretation and application of conventions concluded before their adoption, because they 
reflect the consensus of the OECD member countries as to the proper interpretation of 
existing provisions and their application to specific situations.” 
100 Cejie, s. 94. 
101 Sallander, s. 188. 
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Regeringsrätten att undersöka huruvida kommentarer av senare datum 
kunde ge någon ledning i tolkningsfrågan, även om kommentaren som 
domstolen riktigt noterade hade ”tillkommit flera år efter det att avtalet med 
Luxemburg ingicks […]”. Enligt Sallander utgör detta således ”ett försiktigt 
ambulatoriskt synsätt”.102 
 
Med ovanstående i beaktande kan vi nu gå vidare och undersöka vad 
kommentaren förtäljer om de interna motverkansåtgärderna i sak. Efter 2003 
års revidering uttalas i kommentaren att missbruk av skatteavtal ger upphov 
till två fundamentala frågor. Frågorna är: 
 
”– whether the benefits of tax conventions must be granted when 
transactions that constitute an abuse of the provisions of these conventions 
are entered into […]; and 
– whether specific provisions and jurisprudential rules of the domestic law 
of a Contracting State that are intended to prevent tax abuse conflict with 
tax conventions […].”103 
 
Inledningsvis kan noteras att det för många stater endast är det sistnämnda 
spörsmålet som aktualiseras. För dessa stater innebär ett missbruk av ett 
skatteavtals bestämmelser i förlängningen ett missbruk av den interna 
bestämmelsen som tillämpas för att fastställa de kriterier som leder till 
skattskyldighet. Av detta resonemang följer således att om skatt undandras 
genom att ett skatteavtal missbrukas, föreligger samtidigt missbruk av den 
interna rätten (som är underkastad de interna motverkansåtgärderna). För 
dessa stater blir då nästa fråga huruvida skatteavtalet utgör ett hinder för att 
tillämpa de interna motverkansåtgärderna. OECD ger då svaret att så länge 
som de interna motverkansåtgärderna utgör en del av den interna reglering 
som tillämpas för att fastställa de kriterier som leder till skattskyldighet, så 
omfattas inte dessa interna bestämmelser av skatteavtalen. Med andra ord så 
kan det inte uppstå någon konflikt mellan föreliggande typ av intern rätt och 
skatteavtal.104   
 
Andra stater föredrar att se missbruket som ett missbruk av själva 
skatteavtalet, till skillnad från att se det som ett missbruk av intern rätt. 
Dessa stater anser att själva skatteavtalet kan tolkas så att ”[it] allows them 
to disregard abusive transactions, such as those entered into with the view to 
obtaining unintended benefits under the provisions of these conventions.”105 

                                                 
102 Sallander, s. 188. Värt att notera är dock att inte heller de efterföljande kommentarerna 
gav någon ledning i tolkningsfrågan, vilket innebär att rättsfallet inte ger ett helt säkert svar 
på frågan hur domstolen skulle ha hanterat uttalandena i den senare kommentaren om dessa 
hade skiljt sig från den nyare kommentaren. 
103 Kommentaren till artikel 1, p. 9.1. 
104 Ibid., p. 9.2 och 22.1. Att så är fallet kan dock ifrågasättas. Arnold (s. 250) anför att 
”[the] position in the Commentary on Art. 1 (that there is no conflict between tax treaties 
and domestic anti-avoidance rules) rests on the basic proposition that domestic anti-
avoidance rules establish the facts to which tax treaties apply. This basic proposition is 
subject to question.” 
105 Kommentaren till artikel 1, p. 9.3. 
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Synsättet grundas på skatteavtalets konstruktion, syfte och skyldigheten att 
tolka avtalet i ärlig överensstämmelse (jfr Wienkonventionens artikel 31).106 
 
Enligt OECD gäller samma svar oberoende av vilket av de två synsätten en 
stat anlägger: ”States do not have to grant the benefits of a double taxation 
convention where arrangements that constitute an abuse of the provisions of 
the convention have been entered into.”107 En förutsättning för detta är dock 
att staterna inte alltför lättvindigt får anta att ett förfarande utgör missbruk. 
Kommentaren innehåller dock inte någon definition om vad som skall anses 
utgöra missbruk, däremot görs följande uttalande: 
  
”A guiding principle is that the benefits of a double taxation convention 
should not be available where a main purpose for entering into certain 
transactions or arrangements was to secure a more favourable tax position 
and obtaining that more favourable treatment in these circumstances would 
be contrary to the object and purpose of the relevant provisions.”108 
 
Ledstjärnan, enligt OECD, är således att de förmåner som följer av 
skatteavtalet inte får förvägras såtillvida inte det rör sig om en rättshandling 
som ingåtts med det huvudsakliga syftet att uppnå skattefördelar och att 
detta skulle strida mot skatteavtalets syfte och ändamål. Detta förbehåll är 
mycket viktigt och kommer troligen vara föremål för omfattande diskussion 
framgent.109 
 
Även om 2003 års revidering har medfört att en del oklarheter har 
avlägsnats väcker dessvärre kommentaren en del nya frågor till liv. Då 
utrymmet i detta arbete är begränsat lämnas ingen omfattande framställning 
på området.110 Följande oklarheter kan dock kort noteras. Ovannämnda 
förbehållet ger upphov till en rad frågetecken. Rekvisitet att förfarandet 
måste strida mot skatteavtalets syfte och ändamål är på grund av sin vaghet 
problematiskt. Vad krävs det exempelvis för att det i en viss situation med 
säkerhet kan sägas att ett förfarande strider mot skatteavtalets syfte? Det har 
också anförts att synsättet som kommer till utryck i kommentaren till artikel 
1 punkten 9.3, dvs. att skatteavtalet kan tolkas så att ”[it] allows them to 
disregard abusive transactions, such as those entered into with the view to 
obtaining unintended benefits under the provisions of these conventions.” 
inte kan grundas på Wienkonventionens artikel 31, då denna artikel kan tas 
till intäkt för nästan vilken approach som helst. En referens till artikel 31 är 
således vare sig speciellt hjälpsam eller övertygande. Det råder således även 
efter 2003 års revidering viss osäkerhet rörande hur man skall se på 
förhållandet mellan interna motverkansåtgärder och skatteavtal.111 Att så är 
fallet torde ha sin grund i svårigheten att jämka samman de olika viljor som 
råder inom OECD:s medlemskrets. 

                                                 
106 Kommentaren till artikel 1, p. 9.3. Se även Arnold, s. 247. 
107 Kommentaren till artikel 1, p. 9.4. 
108 Ibid., p. 9.5. 
109 Arnold, s. 247. 
110 För mera omfattande framställningar på området se Arnold och Matteotti. 
111 Arnold, s. 247 ff. 
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3.3 Åtgärder om treaty override anses 
föreligga 

OECD:s rapport Tax treaty override från år 1989 innehåller, förutom 
definitioner av treaty override, anvisningar kring de åtgärder som kan vidtas 
om en stat bryter mot de åtaganden som följer av ingånget skatteavtal. Den 
första åtgärden som bör vidtas är att den skadelidande avtalsparten avger en 
protest till den andra parten som misstänkts ha gjort sig skyldig treaty 
override. Denna protest skall avges omedelbart och i skriftlig form efter det 
att den skadelidande staten fått kännedom om risken för att en treaty 
override föreligger. Protesten skall innehålla uppgifter kring den påstådda 
överträdelsen samt en uppmaning om att de åtaganden som följer av avtalet 
skall efterlevas.112  
 
Skulle den avgivna protesten inte leda till bot och bättring, kan de 
sanktioner – upphävande eller suspendering – som följer av artikel 60 
Wienkonventionen bli tillämpliga. För att artikel 60 skall äga tillämplighet 
krävs det att det rör sig om ett väsentligt avtalsbrott, vilket definieras i 
artikel 60.3. Med väsentligt avtalsbrott avses ett förnekande av traktaten 
som saknar stöd i konventionen eller ett brott mot en bestämmelse som är 
väsentlig betydelse för förverkligandet av traktatens ändamål och syfte. Om 
ett väsentligt avtalsbrott föreligger är det viktigt att notera att de åtgärder 
som den skadelidande parten vidtar måste vara proportionerliga. 
Förfaranderegler stadgas i artiklarna 65 till 68 i Wienkonventionen.113  
 
Huruvida ett väsentligt avtalsbrott föreligger eller ej får avgöras efter det att 
en undersökning av de i det föreliggande fallet särskilda omständigheterna 
har genomförts.114 
 

                                                 
112 1989 års rapport, p. 21. 
113 Ibid., p. 22-23. 
114 Ibid., p. 23. 
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4 Skatteavtalens rättsliga 
ställning i svensk rätt 

4.1 Den internationella skatterättens två 
delar 

Lindencrona beskriver den svenska internationella skatterätten som 
beståendes av två delar. Den ena delen är den interna internationella 
skatterätten och den andra delen är dubbelbeskattningsrätten 
(”skatteavtalsrätten”).115  
 
Lindencronas uppdelning baseras i allt väsentligt på det sätt på vilken rätten 
har tillkommit; den interna svenska internationella skatterätten har 
tillkommit på samma sätt som vilken annan intern svensk lagstiftning som 
helst, ehuru den tar sikte på (skatte)förhållanden som har anknytning till 
utlandet. Skatteavtalet har dock med anledning av sin speciella 
tillkomsthistoria en annan ställning vad gäller bl.a. tolkning, lagändringar 
och rättskällor.116 

4.2 Förhållandet mellan de två delarna 
En central fråga i skatteavtalsrätten är hur denna förhåller sig till den interna 
internationella skatterätten. Här finns en princip, ofta kallad 
skatteavtalsrättens gyllene regel, som iakttas av den överväldigande 
majoriteten av världens stater, däribland Sverige. Den gyllene regeln som 
för svenskt vidkommande numera är kodifierad i alla införlivandelagar efter 
år 1982, innebär att ett skatteavtal endast kan begränsa, aldrig utvidga den 
rätt att beskatta som tillkommer en stat enligt dess interna internationella 
skatterätt.117 
 
Enligt Lindencrona innebär den gyllene regeln att man vid en tillämpning av 
skatteavtalet rent metodiskt alltid först skall börja med att undersöka om 
beskattning skall ske i Sverige enligt den svenska interna internationella 
skatterätten. Om svaret är nekande innebär det att ingen beskattning kan ske 
i Sverige. Är svaret däremot jakande måste man gå vidare och undersöka 
vad skatteavtalet stipulerar. Om en svensk intern regel stadgar att Sverige 
kan beskatta en inkomst, medan skatteavtalet begränsar denna rätt måste 

                                                 
115 Lindencrona, 1994, s. 23 f. 
116 Ibid. 
117 Ibid., s. 24 f. Härvid kan det dock noteras att Lang (s. 32) är av en annan uppfattning då 
denne anför att: ”it has been said that DTCs cannot generate tax liability; however, there is 
no legal basis for this statement. There is no international law rule preventing tax liabilities 
from being increased because of a DTC. In practice, however, DTCs serve as a limitation 
on tax liabilities. This does not mean though that the application of a DTC could not worsen 
the position of the taxable person.”  
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Sverige avstå från beskattningsrätten.118 Om skatteavtalet däremot medger 
att Sverige får beskatta inkomsten kan så ske.119 
 
Om ett skatteavtal är tillämpligt innebär det således att skattekonsekvensen 
av en viss handling skall bedömas enligt såväl den interna internationella 
skattelagstiftningen som enligt skatteavtalet. Lindencrona beskrev i sin 
avhandling från år 1972 förhållandet som att 
”dubbelbeskattningsavtalsrätten utgör ett från den interna rätten särskilt 
rättssystem som skall tillämpas samtidigt med detta”.120 
 
Den gyllene regeln har av vissa författare tagits till intäkt för att 
skatteavtalen har en överordnad ställning i förhållande till den interna 
rätten.121 Denna synpunkt förekommer även i utländsk doktrin.122 Cejie 
menar att detta synsätt, dvs. att skatteavtalen äger företräde före intern rätt, 
inte går att härleda ur principen om den gyllene regeln. Cejie menar härvid 
att den gyllene regeln sett till sin ordalydelse inte säger något om de olika 
rättskällornas dignitet. Den gyllene regeln framstår endast som en 
bestämmelse som stadgar att skatteavtalen inte kan utvidga den 
beskattningsrätt som följer av interna regler.123 Tankegångarna framstår som 
välgrundade om man beaktar att Regeringsrätten i RÅ 2008 ref. 24 uttalade 
att: 
 
”En lag om skatteavtal har ingen särställning i förhållande till andra lagar. 
När det i 2 § i den aktuella lagen i lydelsen enligt SFS 1992:856 sägs att 
"[Avtalets] beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför 
inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga" 
innebär detta bara att avtalet inte kan utvidga de skatteanspråk som följer av 
lag.” 
 
Värt att notera är att skatteavtalet inte innebär någon förpliktelse för de 
avtalsslutande parterna att ändra sin interna rätt. I och med detta skiljer sig 
skatteavtalen från många andra traktater utanför skatteområdet som har just 
denna innebörd.124 Däremot kan, som vi såg ovan, avtalen inskränka 
tillämpningen av den interna internationella skatterätten i förhållande till 
den stat och i de speciella fall som täcks av skatteavtalet. 
 

                                                 
118 Det sagda kan leda till att dubbel skattefrihet uppstår. 
119 Lindencrona, 1994, s. 24. 
120 Lindencrona, 1972, s. 156. 
121 Bokström, Kerstin, Tyllström, Rolf, National report – Sweden. Ur Cahiers de Droit 
Fiscal International, Volume LXXVIIIa, s. 559-572, Kluwer, Deventer, 1993, s. 559. 
122 Se Cejie, s. 77 med hänvisningar. 
123 Cejie, s. 77. 
124 Lindencrona, 1972, s. 156. 
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4.3 Problemet – skatteavtalets dubbla 
status 

Som berörts i avsnitten ovan grundar sig skatteavtalen ytterst på 
folkrättsliga avtal mellan stater. Detta medför att skatteavtalens ställning 
sålunda skiljer sig något från den internationella skatterättens övriga 
bestämmelser. 
 
Frågan som nu uppkommer är om skatteavtalets annorlunda 
tillkomsthistoria och karaktär också leder till att den har välsignats med en 
högre dignitet än den interna rätten. Om så är fallet skulle det innebära att en 
eventuell normkollision mellan skatteavtal och intern rätt skulle kunna lösas 
med hjälp av lex superior-principen. För att kunna svara på den frågan 
måste det utredas var i den svenska normhierarkin man lämpligen skall 
placera skatteavtalet. I sin avhandling med titeln “Om regelkonkurrens inom 
inkomstskatterätten” från år 1998 redogör Aldén för principerna om 
regelkonkurrens inom skatterätten och i anknytning till detta även 
förhållandet mellan skatteavtal och den interna rätten.  

4.3.1 Normhierarkins uppbyggnad – inledande 
anmärkningar 

För att principen om lex superior skall kunna utgöra ett alternativ vid 
lösningen av en normkollision krävs det att rättsnormerna kan rangordnas. 
Att rättsordningen är hierarkiskt uppbyggd, är ett vedertaget faktum och det 
kan i stort sägas råda enighet om hur denna uppbyggnad ser ut.125 I 
normhierarkin har grundlag högre dignitet än vanlig lag, men vanlig lag har 
företräde framför förordningar. I första hand är det kompetensreglerna på 
vilka föreskrifterna stödjer sig som styr rangordningen. Med 
kompetensreglerna aves sådana bestämmelser som tillskänker olika organ 
makt att stifta, ändra eller upphäva rättsregler. Då alla regler som grundar 
sig på samma kompetensregel har samma rang innebär det för svensk del att 
samtliga bestämmelser som ges i lag har samma dignitet. Vidare påverkas 
rangordningen mellan rättsregler ofta av de normgivande organens position. 
En bestämmelse som meddelats av riksdag har således högre rang en 
bestämmelse som meddelats av regeringen.126 

4.3.2 På vilken nivå befinner sig skatteavtalet? 
En första fråga som måste ställas är om skatteavtalets tillkomstsätt, som ju 
skiljer sig från den interna rätten, påverkar skatteavtalets ställning i 
normhierarkin. Som bekant sker tillkomsten av ett skatteavtal i två etapper. 
Det första steget är att avtalet ingås mellan staterna och det andra steget är 
att Sverige införlivar avtalet. Det är först genom det andra stegets åtgärder 
som avtalets regler blir gällande inför svenska domstolar och 
                                                 
125 Aldén, s. 219. 
126 Ibid., s. 220. 
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skattemyndigheter.127 Frågorna blir då huruvida skatteavtalets särdrag 
beträffande ingående och implementering kan sägas påverka skatteavtalets 
ställning i normhierarkin. 

4.3.2.1 Betydelsen av skatteavtalets ingående och 
implementering 

Enligt 10 kap. 1 § Regeringsformen (1974:152), RF, ligger det på 
regeringen att ingå överenskommelser med andra stater. Skatter tillhör dock 
det s.k. obligatoriska lagområdet och av 10 kap. 3 § RF följer att regeringen 
måste inhämta riksdagens godkännande, innan man ingår en för riket 
bindande internationell överenskommelse som avser ett ämne i vilket 
riksdagen skall besluta. Detta betyder att till syvende och sist så ligger såväl 
skatteavtal som interna internationella skatterättsliga regler i riksdagens 
händer, vilket, enligt Aldén, innebär att de båda delarna åtnjuter samma 
dignitet.128 
 
Då skatteavtal införlivas med svensk rätt genom inkorporation blir valet av 
inkorporationsakt av stort intresse. Aldén menar härvid att utgångspunkten 
bör vara att ett skatteavtal hamnar på samma nivå inom den svenska 
normhierarkin som motsvaras av införlivandelagen. Då skatteavtal 
införlivas med svensk rätt genom lag, borde således skatteavtalet få ställning 
såsom lag i normhierarkin. 129 
 
Sammanfattningsvis: Förfarandet vid skatteavtalets ingående pekar i 
riktningen mot att skatteavtalet har samma dignitet som internrättsliga 
bestämmelser, då riksdagen äger ett lika stort inflytande på 
skatteavtalsområdet som vid stiftande av interna skattelagar.  Även sättet att 
implementera folkrättsliga avtal med svensk rätt är av stor betydelse för 
skatteavtalens placering i normhierarkin. Det valda förfarandet, 
inkorporering genom lag, pekar i riktning mot att skatteavtalen befinner sig 
på samma nivå som övrig skattelagstiftning. 

4.3.2.2 Betydelsen av skatteavtalets folkrättsliga arv 
Under detta avsnitt berörs frågan huruvida skatteavtalets ”folkrättsliga arv” 
kan innebära att skatteavtalet åtnjuter högre dignitet än de rent 
internrättsliga reglerna. Under detta avsnitt kommer sålunda en redogörelse 
för de teorier som finns på området samt även en redogörelse för den 
svenska synen på förhållandet mellan folkrätt och intern rätt att lämnas.130  
 
Uppfattningen om att folkrätt och intern rätt utgör olika beståndsdelar av ett 
sammanhängande rättssystem brukar benämnas monism. Om folkrätten 
betraktas som den överordnade rättsordningen (s.k. monism med 
folkrättsprimat) pekar detta i riktningen mot att skatteavtalet står i högre 
rang än interna skatteregler som inte har något folkrättsligt ursprung. Finner 
man dock att ett lands statsrätt skall vara överordnad i förhållande till 
                                                 
127 Aldén, s. 221 f. 
128 Ibid.  
129 Ibid., s. 223.  
130 Ämnet har delvis berörts under avsnitt 2.2. 
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folkrätten (s.k. monism med statsrättsprimat) ger detta ingen ledning i 
frågan huruvida skatteavtalet skall sägas ha högre dignitet än den interna 
rätten.131 
 
Sverige har som bekant genom 1970-talets s.k. transformeringsdomar 
anslutit sig till den dualistiska läran, dvs. att folkrätten och den interna rätten 
är två, av varandra oberoende, rättsystem. Rättsystemen existerar oberoende 
av varandra och vänder sig även till olika subjekt då folkrätten uteslutande 
reglerar förhållandet mellan suveräna stater och den nationella rätten 
reglerar förhållandet mellan staten och dess undersåtar. Visserligen erkänner 
vissa anhängare till den dualistiska skolan att det finns beröringspunkter 
mellan folkrätten och den interna rätten då exempelvis folkrätten kan 
uppställa krav avseende den interna rättens innehåll, men detta säger 
ingenting om hur en nationell regel härrörande från en folkrättslig norm – 
såsom exempelvis ett skatteavtal – skall värderas i förhållande till 
internrättsliga regler. Det sagda innebär således att inkorporerade skatteavtal 
inte skall tillmätas högre dignitet än rent intern skattelagstiftning.132  
 
För svenskt vidkommande kan det även konstateras att det i RF inte finns 
några regler som tvingar den svenske lagstiftaren att se till att Sveriges 
folkrättsliga förpliktelser uppfylls även om nu detta självfallet är 
utgångspunkten. Det finns dock ett internationellt åtagande, nämligen den 
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, EKMR, som givits särställning i RF. För att 
garantera EKMR:s företräde i förhållande till senare stiftad lag infördes i 
samband med inkorporeringen en särskild bestämmelse i 2 kap. 19 § RF 
innebärandes att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med 
EKMR. Något motsvarande förbud finns inte i fråga om andra folkrättsliga 
förpliktelser, såsom exempelvis skatteavtal.133 Det är därför möjligt för den 
svenske lagstiftaren att stifta en lag som strider mot ett ingånget skatteavtal 
och frågan som då uppstår är hur denna (påstådda) normkollision skall 
lösas. 

4.3.3 Sammanfattning normhierarki 
Det mesta pekar således, enligt Aldén, Jermsten och Sandström, i riktning 
mot att skatteavtalet har samma rang som den interna rätten. Det är 
riksdagen som beslutar i båda fallen, det internationella åtagandet 
inkorporeras genom lag och slutligen leder det dualistiska synsättet till att 
skatteavtalets folkrättsliga ursprung inte kan utgöra något argument för att 
skatteavtalet skall tillmätas en annan dignitet på det nationella planet än den 
rent interna rätten. Detta betyder att principen om lex superior inte kan 
tillämpas, då ingen av reglerna kan sägas ha högre dignitet än den andra.134 

                                                 
131 Aldén s. 230. 
132 Ibid., s. 227 ff. Se även Bring och Mahmoudi, s. 42 f.  
133 Jermsten och Sandström, s. 247. 
134 Aldén, s. 231. 
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5 Normkollision mellan 
skatteavtal och intern rätt? 

5.1 Introduktion 
Vi har då kommit fram till ett av de avsnitt som skall utgöra arbetets kärna. 
Under detta avsnitt kommer det att diskuteras kring vad som egentligen 
gäller när skatteavtal och intern rätt kolliderar (om detta nu överhuvudtaget 
är möjligt) med varandra. Avsnittet är disponerat enligt följande. Först 
lämnas en redogörelse för RÅ 2008 ref. 24 och de reaktioner som följde på 
avgörandet. Därefter redogörs för RÅ 2010 ref. 112. Efter det skall vi 
diskutera huruvida normkollision mellan skatteavtal och intern rätt 
verkligen kan sägas uppstå. Avsnittet avslutas med en diskussion kring de 
allmänna derogationsprinciperna och lämpligheten av att använda sig av 
dessa. Under avsnitt 6 görs sedan en internationell utblick för att studera hur 
andra länder har löst problematiken. 

5.2 RÅ 2008 ref. 24 

5.2.1 Bakgrund jämte rättsfråga 
Det svenska bolaget X AB ägde samtliga andelar i det schweiziska bolaget 
Y AG som återförsäkrade koncerninterna risker. Det schweiziska 
dotterbolagets inkomster ansågs som lågbeskattade och skulle således vid en 
tillämpning av 39 a kap. 7 § första stycket, inkomstskattelagen (1999:1229), 
IL, jämte bilaga 39 a till IL träffas av svensk CFC-beskattning. Frågan som 
aktualiserats i målet var huruvida skatteavtalet mellan Sverige och 
Schweiz,135 utgjorde hinder för att CFC-beskattning skulle kunna ske.136  

5.2.2 Svenska CFC-regler 
Sverige har haft CFC-lagstiftning sedan år 1990. De nuvarande svenska 
CFC-reglerna trädde i kraft den 1 januari 2004 och återfinns numera i 39 a 
kap. IL. I propositionen anges att syftet med CFC-reglerna är att förhindra 
eller försvåra upplägg som, genom transaktioner med lågbeskattade 
utländska juridiska personer, syftar till att minska den svenska skattebasen. 
Det kan t.ex. vara fråga om s.k. ränteavdragsarbitrage eller andra 
                                                 
135 Avtalet har inkorporerats med svensk rätt genom lag (1987:1182) om 
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz. 
136 Frågan huruvida dåvarande artikel 56 i EG-fördraget (nuvarande artikel 63 EUF-
fördraget) utgjorde hinder för CFC-beskattning lämnas utanför denna framställning. För en 
framställning på området se exempelvis Barenfeld, Jesper och Österman Person, Roger, De 
nya CFC-reglerna – en kommentar, Svensk Skattetidning, 2008, s.105-118. För en extensiv 
framställning om EU-rättens påverkan på skatteområdet se Ståhl, Kristina, Österman 
Persson, Roger, Hilling, Maria och Öberg, Jesper, EU-skatterätt, 3 uppl., Iustus, Uppsala, 
2011. 
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transaktioner som innebär att inkomster, t.ex. genom felaktiga internpriser, 
förs över till koncernföretag i lågskattestater för att sedan tas hem i form av 
skattefri utdelning eller kapitalvinst.137  
 
CFC-reglerna innebär att en delägare i en utländsk juridisk person med 
lågbeskattade inkomster kommer att beskattas löpande i Sverige för sin 
andel av det överskott som uppkommer hos den utländska juridiska 
personen.138 Beskattning kan således ske oavsett om beloppet tas ut ur den 
utländska juridiska personen eller inte, 39 a kap. 13 § IL.139 
 
Med delägare i utländsk juridisk person avses en skattskyldig fysisk eller 
juridisk person som – eventuellt tillsammans med personer i 
intressegemenskap – direkt eller indirekt genom andra utländska juridiska 
personer innehar eller kontrollerar minst 25 procent av den utländska 
personens kapital eller röster, 39 a kap. 2 § IL. Vad som åsyftas med 
”kontrollerar” är varken preciserat i lagen eller i propositionen, vilket 
förklaras av att lagstiftaren med ”kontrollerar” avser att fånga in subtila 
former av inflytande. En prövning av vad som avses får göras i varje enskilt 
fall.140 
 
För att CFC-beskattning skall ske måste den utländska juridiska personens 
inkomst anses som lågbeskattad i Sverige. För att kunna avgöra huruvida en 
inkomst är lågbeskattad eller ej finns tre regler, huvudregeln i 39 a kap. 5-6 
§§ IL och kompletteringsreglerna i 39 a kap. 7-7 a §§ IL. Enligt 39 a kap. 5-
6 §§ IL skall en utländsk juridisk person anses som lågbeskattad om dess 
nettovinst är föremål för en skatt understigande 14,47 procent (0,263 x 55). 
Även om nettoinkomsten är att anse som lågbeskattad enligt 39 a kap. 5 § IL 
skall en inkomst hos en utländsk juridisk person inte anses som lågbeskattad 
om den utländska juridiska personen hör hemma och är skatteskyldig i ett 
område som räknas upp i en särskild lista, under förutsättning att inkomsten 
inte uttryckligen undantagits där, 39 a kap. 7 § IL. 
 
Som en anpassning till EU-domstolens dom i mål C-196/04 Cadbury 
Schweppes infördes den 1 januari 2008 ytterligare en undantagsregel i den 
svenska CFC-lagstiftningen. Bestämmelsen innebär att en delägare i ett 
CFC-bolag hemmahörande i EES-området slipper CFC-beskattning om 
denne kan visa att CFC-bolaget, i den stat där det hör hemma, utgör en 
verklig etablering från vilken affärsmässigt motiverad verksamhet bedrivs, 
39 a kap. 7 a § IL.  

                                                 
137 Prop. 2003/04:10, Ändrade regler för CFC-beskattning, s. 44. 
138 Den skatt som erlagts i det land där den utländska juridiska personen hör hemma kan 
dock avräknas i Sverige mot den svenska skatten, 4 kap. 1 § avräkningslagen (1986:468). 
Värt att notera är också 42 kap. 22 § IL som stadgar att utdelning från utländska juridiska 
personer med lågbeskattade inkomster inte skall tas upp till den del delägaren har beskattas 
för sin del av den utländska juridiska personens inkomst enligt 39 a kap 13 § IL. 
139 Prop. 2007/08:16, Ändrade regler för CFC-beskattning m.m., s. 13. 
140 Dahlberg, 2007, s. 130. 
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5.2.3 Skatterättsnämnden 
Skatterättsnämnden, SRN, började med att gå igenom förutsättningarna för 
CFC-reglernas tillämplighet och konstaterade därvid bl.a. att det är den 
interna rätten som avgör vad som skall anses utgöra inkomst och vem som 
skall ta upp inkomsten, dvs. skatteavtalet påverkar inte sådana bedömningar. 
Med stöd av tidigare praxis i form av det s.k. Alecta-målet, RÅ 2001 ref. 46, 
konstaterade SRN att den inkomst som Y AG var skattskyldig för i Schweiz 
enligt det landets interna rätt inte är samma inkomst som den som 
moderbolaget är skattskyldigt för i Sverige. SRN gick sedan vidare till att 
analysera skatteavtalet, där utgångspunkten var att Sverige utgjorde 
hemviststat för X AB. Vad så gällde relevanta fördelningsartiklar 
diskuterade SRN artiklarna 7 (inkomst av rörelse), 10 (utdelning) och 23 
(annan inkomst). SRN fann härvid att den delägarbeskattning som 
föreskrivs i 39 a kap. IL inte är att anse som beskattning av sådan utdelning 
som avses i artikel 10. Däremot fann SRN att varken artikel 7 eller artikel 
23 utgjorde hinder för att en tillämpning av de svenska CFC-reglerna.141 
 
Sammanfattningsvis: SRN ansåg, efter att ha gjort en ingående analys, att 
det inte förelåg någon normkollision mellan skatteavtalet och den interna 
rätten då skatteavtalet enligt nämndens mening inte hindrade en tillämpning 
av de svenska CFC-reglerna. 

5.2.4 Regeringsrätten 
Regeringsrätten fann, likt SRN, att skatteavtalet mellan Sverige och 
Schweiz inte hindrade det svenska moderbolaget från att bli föremål för 
CFC-beskattning. Regeringsrätten nådde dock denna slutsats på helt andra 
grunder då den fann att det inte var nödvändigt att tolka skatteavtalet för att 
kunna besvara frågan huruvida beskattning skulle ske eller ej.  
 
Regeringsrätten började istället med att konstatera att ett skatteavtal är ett 
folkrättsligt bindande avtal som innebär att Sverige avstår från skatteanspråk 
som följer av svensk lag och att Sveriges åtagande enligt avtalet får 
internrättslig verkan genom att tas in i svensk lag. I det förevarande fallet 
har så skett genom lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan 
Sverige och Schweiz.  
 
Beträffande skatteavtalets ställning anförde Regeringsrätten att en sådan 
inkorporeringslag inte har någon särställning i förhållande till andra lagar. 
Den gyllene regeln i inkorporeringslagens 2 § innebär bara att skatteavtalet 
inte kan utvidga de skatterättsanspråk som följer av lag. Bestämmelsen 
hindrar alltså inte i sig att Sverige i senare tillkommen lag utvidgar sina 
skatteanspråk med de folkrättsliga verkningar det kan få.  

                                                 
141 Avseende rätten att beskatta med stöd av artikel 7 är det värt att observera att denna 
möjlighet, enligt SRN, inte förändras för det fall inkomsten vore att hänföra till ett fast 
driftställe för bolaget i Schweiz eftersom Sverige, som huvudregel inte använder sig av 
friställningsmetoden (exempt) utan istället av avräkningsmetoden (credit). 
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Regeringsrätten fann vidare att om två lagar skulle visa sig vara sinsemellan 
oförenliga så får frågan om vilken lag som har företräde lösas med 
utgångspunkt i de principer som tillämpas vid regelkonkurrens. 
Regeringsrätten konstaterade härvid helt kort att då de aktuella CFC-
reglerna har tillkommit efter det att skatteavtalet införlivades och tar sikte på 
just det slag av verksamhet som det schweiziska bolaget bedrev så skall de 
ha företräde.  
 
Eftersom företräde för CFC-reglerna förelåg så skulle de tillämpas 
oberoende av vad en tillämpning av bestämmelserna i avtalet kunde ge för 
resultat. Någon analys av avtalet behövde därför inte göras.  

5.3 Något kort om de reaktioner som 
följde efter RÅ 2008 ref. 24 

Efter det att Regeringsrätten gjort vad som kunde uppfattas som generella 
uttalanden i RÅ 2008 ref. 24 utkristalliserade sig flertalet synsätt rörande 
förhållandet mellan intern rätt och skatteavtal. I det här avsnittet görs ett 
försök att kort återge några av de synpunkter som framfördes i debatten. 

5.3.1 Folkrättslig metod 
Den folkrättsliga metoden tar, som namnet skvallrar om, sikte på 
skatteavtalets folkrättsliga dimension och närmare bestämt på att det inte är 
möjligt för domstolarna att bortse från denna dimension vid tolkning och 
tillämpning av skatteavtal.142 Tidigare praxis kan tas till stöd för att en 
folkrättslig metod skall vara rådande. I Luxemburgdomen, RÅ 1996 ref. 84, 
uttalade Regeringsrätten att skatteavtal som tillämpas i förhållande till 
enskilda bör kunna tolkas i enlighet med Wienkonventionen, även om den 
folkrättsliga metoden i första hand gäller i en tvist mellan de avtalsslutande 
staterna. I Englandsfararmålet, RÅ 1987 ref. 162, uttalades att den 
gemensamma partsavsikten var avgörande vid tolkningen.143  
 
Statsrättsligt gäller förvisso att det med svensk rätt införlivade skatteavtalet 
har samma dignitet som annan svensk rätt, men trots det måste Sverige 
uppfylla sina folkrättsliga förpliktelser. Enligt artikel 26 i 
Wienkonventionen om traktaträtten är varje i kraft varande traktat bindande 
för dess parter och skall ärligt fullgöras av dem (pacta sunt servanda). 
Genom det av Regeringsrätten förda resonemanget i RÅ 2008 ref. 24 synes 
skatteavtal kunna sättas ur spel genom ensidig svensk lagstiftning som 
tillkommit långt efter det att avtalen införlivats. Av artikel 27 i nämnda 
konvention framgår särskilt att intern rätt inte kan åberopas som giltig grund 
för att frångå ett internationellt avtal. Sammanfattningsvis: när Sverige har 
inkorporerat ett skatteavtal åvilar det folkrättsliga åtagandet även domstolar 
och myndigheter. Eller annorlunda uttryckt: Högsta förvaltningsdomstolen 

                                                 
142 Dahlberg, 2008, s. 482 f. 
143 Dahlberg, 2007, s. 161. 
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kan inte göra annorlunda än vad Sverige som avtalspart måste göra. Det är 
en praktiskt sett orimlig situation att en domstol förhåller sig nationell rätt 
på ett sätt och staten på ett annat sätt.144 

5.3.2 Konstitutionell metod men med 
folkrättsliga inslag 

Då den folkrättsliga metoden går ut på att det folkrättsliga åtagandet i ett 
skatteavtal åvilar svenska domstolar och myndigheter förespråkar Kleist en 
något annan metod, då denne menar att det idag inte finns något 
övertygande stöd för att skatteavtal i dess egenskap av folkrättsliga avtal blir 
direkt tillämpliga och domstolarna bundna av de folkrättsliga åtagandena.145 
Den allmänna uppfattningen om innebörden av ett dualistiskt synsätt på 
folkrätten är att det, när det i nationell lag anges att ett folkrättsligt avtal ska 
tillämpas, inte är det folkrättsliga avtalet i sig som blir tillämpligt, utan att 
det är avtalstexten i dess egenskap av nationell lag som blir tillämpligt. En 
domstol tillämpar med detta synsätt inte det folkrättsliga avtalet i sig utan 
den nationella lag som hänvisar till avtalet. Denna uppfattning kommer till 
uttryck i bl.a. RÅ 1983 1:87.146 Utgångspunkten blir därför att domstolar, 
skattemyndigheter och enskilda endast är bundna av den nationella 
lagstiftningen. Däremot finns det stöd för att vid tillämpning av ett 
skatteavtal i dess egenskap av nationell rätt ändå ta avtalets folkrättsliga sida 
i beaktande. Detta eftersom det finns en presumtion att lagstiftaren inte kan 
antas ha för avsikt att bryta mot Sveriges folkrättsliga åtaganden när ny 
lagstiftning klubbas igenom, vilket då får till följd att nationell lagstiftning 
normalt bör tolkas i överensstämmelse med de av Sverige ingångna 
skatteavtalen samt ges företräde vid en normkollision. Men det finns likväl 
inget formellt hinder för riksdagen att begå s.k. ”Treaty override”.147   

5.3.3 Konstitutionell metod 
Den konstitutionella metoden tar fasta vid att de konstitutionella 
förutsättningarna är alldeles för klara för att man ska kunna finna stöd för att 
svenska domstolar har en skyldighet att värna bestämmelserna i ett 
internationellt avtal eller en konvention framför sådana åtgärder som den 
svenske lagstiftaren valt att vidta.148 Detta eftersom det inte finns något 
formellt hinder för lagstiftaren att stifta lagar i strid med folkrättsliga 
åtaganden samt att varken riksdag, regering eller någon annan myndighet får 
bestämma hur en domstol skall döma i det enskilda fallet, jfr 11 kap. 3 § 
RF.149 Om en domstol ställs inför en situation där lagarna inte går att förena 
med hjälp av vanliga tolkningsmetoder som t.ex. fördragskonform tolkning 
måste man lösa den verkliga normkollisionen genom en tillämpning av 

                                                 
144 Dahlberg, 2008, s. 486. 
145 Kleist, 2008, s. 711.  
146 Ibid., s. 710. 
147 Ibid., s. 711 ff. 
148 Jermsten och Sandström, s. 247 f. 
149 Hultqvist, s. 523 f. 
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erkända principer, precis som man gjorde i RÅ 2008 ref. 24.150 Hultqvist 
menar att när det gäller val av tillämpliga principer så är det lämpligt att 
inkorporeringslagen betraktas som lex specialis och därmed vinner 
företräde. Med ett sådant lagval når man nämligen samma slutresultat som 
om man valt den folkrättsliga metoden, men på en grund som står i 
samklang med vår konstitution.151 

5.4 RÅ 2010 ref. 112 

5.4.1 Bakgrund jämte rättsfråga 
Som får förstås av ovan medförde RÅ 2008 ref. 24 att betydande osäkerhet 
uppstod vad gällde förhållandet mellan skatteavtal och intern rätt. 
Regeringsrättens uttalanden kunde utan större svårighet uppfattas som 
generella med innebörden att det automatiskt uppstod en normkollision i de 
situationer där ett skatteavtal begränsar Sveriges rätt att beskatta enligt 
intern rätt, och att denna kollision skulle lösas med hjälp av de allmänna 
derogationsprinciperna.152 
 
Med anledning av detta fick SRN mottaga flera ansökningar om 
förhandsbesked i frågor som tidigare torde ha varit självklara. Flera av 
ansökningarna rörde förhållandet mellan skatteavtal och den s.k. 
tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL.153 Att osäkerhet rådde blir inte mindre tydligt 
då man beaktar att SRN kom till olika slut i mål vars förutsättningar synes 
vara nästintill identiska.154    
 
I RÅ 2010 ref. 112 avsåg privatpersonen A att flytta från Sverige till 
Grekland för att där bosätta sig. A ägde ett svenskt fåmansföretag via ett 
cypriotiskt bolag. Det cypriotiska bolaget hade år 2007 förvärvat det 
svenska bolaget genom en underprisöverlåtelse. Efter avflyttningen avsåg A 
att avyttra andelarna i det cypriotiska företaget till en utomstående köpare.  
 
Frågan som aktualiserades i målet var om den interna tioårsregeln i 3 kap. 
19 § IL skulle tillämpas på A:s framtida avyttring av aktierna i det 
cypriotiska bolaget, trots att det klart framgick av tillämpligt skatteavtal med 
Grekland att Sverige inte hade rätt att beskatta dessa vinster.155 
 
                                                 
150 Jermsten och Sandström s. 247 f. 
151 Hultqvist, s. 524 ff. 
152 Grundström, 2011, s. 68. 
153 Flera av dess ansökningar nådde sedermera Regeringsrätten. Avtalet med Schweiz 
behandlades i mål-nr 216-10, avtalet med Nederländerna i mål-nr 2662-10 och avtalet 
Grekland i mål-nr 283-10. Som nämnts i not 4 görs de principiella uttalandena i 283-10, 
och i övriga mål hänvisas till motiveringen i detta mål. I detta arbete behandlas sålunda 
endast Regeringsrättens dom i mål nummer 283-10 sedermera RÅ 2010 ref. 112. 
154 Sallander, s. 185. 
155 Avtalet har inkorporerats med svensk rätt genom kungörelse (1963:497) om tillämpning 
av ett mellan Sverige och Grekland den 6 oktober 1961 ingånget avtal för undvikande av 
dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter å inkomst och 
förmögenhet. 
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5.4.2 Tioårsregeln – 3 kap. 19 § IL 
I 3 kap. 19 § IL, tioårsregeln, återfinns bestämmelser om skattskyldighet för 
begränsat skattskyldiga avseende kapitalvinster på bland annat aktier. 
Tioårsregeln infördes ursprungligen år 1983 och syftar till att säkerställa 
svensk beskattning av kapitalvinster som uppkommer när en fysisk person 
avyttrar andelar i svenska företag efter en utflyttning. Skattskyldighet 
föreligger om den skattskyldige vid något tillfälle under det kalenderår då 
avyttring sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt i 
Sverige eller stadigvarande vistats här. Skattskyldigheten omfattar 
delägarrätter enligt 48 kap. 2 § IL och andelar i svenska handelsbolag. 
Sedan 2007 års utvidgning omfattas även delägarrätter som getts ut av ett 
utländskt företag. Anledningen till utvidgningen var att den äldre 
bestämmelsen tappat en del av sin effektivitet på grund EG-domstolens 
(numera EU-domstolen) avgörande i målet C-436/00, X och Y mot 
Riksskatteverket,156 som innebar att den som flyttade ut kunde kringgå de 
äldre reglerna genom att delägaren i det svenska företaget avyttrade sina 
andelar direkt eller indirekt genom en underprisöverlåtelse till ett av honom 
ägt utländskt företag. När andelarna i det utländska företaget avyttrades efter 
det att personen utflyttat från Sverige, kunde denna avyttring inte beskattas 
här enligt de äldre reglerna.157 

5.4.3 Skatterättsnämnden 
SRN fann att rättsföljderna enligt skatteavtalet och 3 kap. 19 § IL var 
oförenliga. Man fick då, menade SRN, stödja sig på de riktlinjer som 
Regeringsrätten givit uttryck för i 2008 års fall avseende principerna om lex 
specialis och lex posterior. SRN konstaterade härvid att det inte av 
ordalydelserna gick att utröna vilken av bestämmelserna som var mer 
speciell men att det av förarbetsuttalandena framgick att tioårsregeln särskilt 
tog sikte på den typ av förfarande som förelåg i det aktuella fallet. Det gick 
däremot inte, av förarbetena, att dra någon säker slutsats om hur regeringen 
principiellt såg på frågan om regelkonkurrens mellan skatteavtal och intern 
rätt. Mot denna oklarhet fick, enligt SRN, ställas de helt generella 
ståndpunkter som Regeringsrätten gav uttryck för i RÅ 2008 ref. 24. SRN 
underströk vikten av att önskemålen om förutsebarhet och likformighet 
leder till att Regeringsrättens generella riktlinjer i tillämpningsfrågor bör 
följas av underinstanserna. En tillämpning av dessa ledde, enligt nämnden, 
till att 3 kap. 19 § IL skall ges företräde framför skatteavtalet. Värt att notera 
är dock den djupa oenigheten som verkar ha drabbat SRN. Inom både 
majoriteten och minoriteten förekom skilda motiveringar. 

                                                 
156 Se RÅ 2002 not. 210.  
157 Andersson, Mari m.fl., Inkomstskattelagen – en kommentar (1 juli 2011, Zeteo), 
kommentaren till 3 kap. 19 § IL och prop. 1982/83:144, om utvidgning av skattskyldigheten 
i Sverige för aktievinster, m.m. samt prop. 2007/08:12, Vissa kapitalskattefrågor.  
Se även Virin, Niclas, Analys: Är treaty override overriden?, Karnov nyheter. Hämtad från: 
http://juridik.thomsonreuters.se/app/document?fcwh=true&srguid=ia744d04f000001331b4
579c6acabef44&docguid=i99A6C8DBB50C12E6E040DF0A17651B46 
2011-10-01 kl. 09.45.  
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5.4.4 Regeringsrätten 
Regeringsrätten konstaterade först att förutsättningarna för beskattning 
enligt 3 kap. 19 § IL var uppfyllda, men att enligt artikel XI i skatteavtalet 
mellan Sverige och Grekland skulle avyttringen vara skattebefriad i Sverige. 
 
Därefter slog Regeringsrätten fast att det sedan lång tid tillbaka är en 
väletablerad princip att den begränsning av Sveriges skatteanspråk som 
följer av ett skatteavtal som införlivats med svensk rätt skall få genomslag 
vid rättstillämpningen. Om avtalet föreskriver att en viss inkomst inte får 
beskattas i Sverige har detta således ansetts förhindra en beskattning som 
följer av en rent intern skattebestämmelse. Detta gäller även när den interna 
skattebestämmelsen har tillkommit efter det att skatteavtalet införlivats med 
svensk rätt samt även om den nya skattebestämmelsen avser inkomster av 
visst slag eller vissa särskilda företeelser. Uttalandet tydliggör således att 
normalt sett skall derogationsprinciperna inte tillämpas på förhållandet 
mellan intern rätt och skatteavtal, även om rättsföljderna skulle vara 
oförenliga med varandra. 
 
Regeringsrätten framhöll sedan att även om skatteavtal skall få genomslag 
vid rättstillämpningen, så finns det varken något formellt eller 
konstitutionellt hinder mot att lagstiftaren inför skattebestämmelser som 
strider mot ett redan införlivat skatteavtal. Frågan om en situation av det 
slaget uppkom i RÅ 2008 ref. 24. 
 
Efter att ha fastslagit att skatteavtal som huvudregel skall få genomslag vid 
rättstillämpningen förklarade Regeringsrätten utgången i 2008 års rättsfall. 
Regeringsrätten underströk härvid att det inte skett någon förändring i det 
grundläggande synsättet avseende förhållandet mellan skatteavtal och 
interna lagar eller beträffande principerna för lösning av regelkonflikter dem 
emellan. I allmänhet skall således skatteavtal tillämpas oberoende av 
innehållet i senare tillkommen nationell lagstiftning. Men om lagstiftaren 
tydligt uttryckt avsikten att en viss typ av inkomst skall beskattas i Sverige 
eller att en viss ny bestämmelse skall tillämpas oberoende av innehållet i ett 
skatteavtal skall den nya regeln, enligt Regeringsrätten, ges företräde. Om 
däremot lagstiftarens intentioner inte är helt tydliga får det däremot antas att 
lagstiftaren inte har avsett att rubba tillämpningen av skatteavtalen. 
 
Regeringsrätten konstaterade slutligen att det varken av lagtexten eller av 
förarbetsuttalanden framgår att bestämmelsen i 3 kap. 19 § IL är avsedd att 
tillämpas oberoende av vad som föreskrivs i skatteavtal. Den begränsning av 
beskattningsrätten som följer av artikel XI i skatteavtalet mellan Sverige och 
Grekland skall därför beaktas, och sålunda får 3 kap. 19 § IL stryka på foten 
till förmån för skatteavtalets artikel XI.   
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5.4.5 Regeringsrådet Ståhls skiljaktiga mening 
Regeringsrådet (numera justitierådet) Ståhl var av skiljaktig mening i fråga 
om motiveringen, ansåg att det varit önskvärt att målet avgjorts i plenum 
och anförde för sin del i huvudsak följande.  
 
Regeringsrådet instämde med majoriteten rörande att RÅ 2008 ref. 24 och 
RÅ 2008 not. 61 inte skulle förstås som att en förändring hade skett i det 
grundläggande synsättet på förhållandet mellan skatteavtal och intern rätt. 
Icke desto mindre fann regeringsrådet det motiverat att ta avstånd från den 
syn på förhållandet mellan skatteavtal och intern rätt som kommit till 
uttryck i de nämnda rättsfallen. Regeringsrådet konstaterade härvid att som 
majoriteten funnit så fanns sedan lång tid tillbaka en väletablerad princip om 
att den begränsning av Sveriges skatteanspråk som följer av ett skatteavtal 
som införlivats med svensk rätt skall få genomslag vid rättstillämpningen. 
Det fanns, menade regeringsrådet, inte heller skäl att avvika från den 
principen så till vida inte det har kommit till klart uttryck att en viss intern 
skattebestämmelse skall tillämpas oberoende av vad som föreskrivs i ett 
skatteavtal. I en sådan situation kan det dock mycket väl vara så att inte 
heller bestämmelser i senare införlivade avtal, eller avtalsbestämmelser som 
kan uppfattas som mer specifika i förhållande till den aktuella transaktionen 
eller verksamheten, begränsar den interna bestämmelsen. 
 
Av det ovan sagda följer, menade regeringsrådet, att det saknas anledning 
att, ens i så särpräglade situationer som det var fråga om i RÅ 2008 ref. 24, 
låta rättstillämpningen när det gäller frågan om förhållandet mellan 
införlivade skatteavtal och annan intern rätt styras av de allmänna 
derogationsprinciperna som tillämpas vid regelkonkurrens. Dessa principer 
har utvecklats för att lösa helt andra typer rättstillämpningsproblem än de 
som är aktuella vid tillämpning av skatteavtal.   
 
Likt majoriteten fann regeringsrådet att det i det förevarande målet inte 
fanns något som pekade i riktningen mot att 3 kap. 19 § IL skulle tillämpas 
oberoende av vad som stadgats i skatteavtalet. Den begränsning som följde 
av artikel XI i skatteavtalet mellan Sverige och Grekland skulle därför 
beaktas. 

5.5 Regelkonkurrens 

5.5.1 Var står vi i dagsläget? 
Efter det att Regeringsrätten avkunnat sin dom i RÅ 2008 ref. 24 uppstod 
som bekant betydande osäkerhet. Rådande uppfattning hade fram till det att 
domen avkunnats varit att skatteavtal begränsade de skattespråk som den 
interna rätten uppställde. I domen uttalade Regeringsrätten att ”om två lagar 
skulle visa sig vara sinsemellan oförenliga får frågan om vilken lag som har 
företräde lösas med utgångspunkt i de principer som tillämpas vid 
regelkonkurrens”. Domen kunde således tolkas som att det automatiskt 
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uppstod en normkollision i de situationer där ett skatteavtal begränsade 
Sveriges rätt att beskatta enligt intern rätt, och att denna kollision skulle 
lösas med hjälp av allmänna derogationsprinciper. När Regeringsrätten i RÅ 
2010 ref. 112 så fick chansen att ta udden av rådande osäkerhet uttalade man 
som bekant att ”[e]n sedan lång tid tillbaka väletablerad princip är att den 
begränsning av Sveriges skatteanspråk som följer av ett skatteavtal som 
införlivats med svensk rätt ska få genomslag vid rättstillämpningen. Om 
avtalet föreskriver att en viss inkomst inte får beskattas i Sverige har detta 
således ansetts förhindra en beskattning som följer av en rent intern 
skattebestämmelse”. En fråga som då uppstår är om det sistnämnda 
uttalandet kan tas till intäkt för uppfattningen om att det (som huvudregel) 
inte råder någon verklig regelkonkurrens mellan intern rätt och skatteavtal 
utan att denna så att säga endast är skenbar.  

5.5.2 Verklig respektive skenbar 
regelkonkurrens  

En första förutsättning för att regelkonkurrens skall föreligga är självfallet 
att reglerna konkurrerar med varandra.158 Detta kan te sig som en 
självklarhet men det kan ofta vara så att två bestämmelser som framstår som 
oförenliga vid första anblick i själva verket inte konkurrerar med varandra. 
Det ena stadgandet kanske visar sig vara ett medvetet undantag från den 
andra bestämmelsen. Det är då inte fråga om en verklig regelkonkurrens 
utan endast s.k. skenbar regelkonkurrens.159 Det är på inkomstskatteområdet 
en vanlig lagstiftningsteknik att låta en regel inskränka eller på annat sätt 
motsäga en annan lagregel. Ofta framkommer då av lagtexten, av lagens 
systematik, av förarbetena eller av sammanhanget att en av reglerna skall ha 
företräde framför den andra.160 Aldén menar att det endast är då det inte 
genom en tolkning går att avgöra om en bestämmelse skall ha företräde 
framför en annan som verklig regelkonkurrens föreligger.161 Frågan 
huruvida det rör sig om verklig alternativt skenbar regelkonkurrens är av 
betydelse då endast den förra aktualiserar en tillämpning av 
derogationsprinciperna.162  
 
Vid genomförandet av bedömningen rörande huruvida verklig eller skenbar 
regelkonkurrens föreligger bör man enligt Aldén utgå från att rättssystemet 
är logiskt uppbyggt och motsägelsefritt och att det i första hand bör utgås 

                                                 
158 För att regelkonkurrens skall anses föreligga måste ytterligare två kriterier vara 
uppfyllda. För det första måste de ifrågavarande reglernas tillämpningsområde 
sammanfalla, med andra ord så måste de aktuella bestämmelserna reglera åtminstone delvis 
samma situationer. För det andra måste rättsföljderna hos de aktuella reglerna vara 
oförenliga. Oförenligheten kan yttra sig på olika sätt. Det kan exempelvis vara så att 
rättsföljderna står i motsats till varandra, och att bestämmelserna därför inte går att följa 
samtidigt. Men det kan också vara så att en samtidig tillämpning av två eller flera 
bestämmelser inte är helt omöjlig, men dock uppenbart olämplig, exempelvis då detta 
skulle kunna leda till en icke åsyftad dubbelbeskattning. 
159 Grundström, 2010, s. 163. Se även Aldén, s. 41 
160 Grundström, 2010, s. 163 f. 
161 Aldén, s. 41. 
162 Grundström, 2010, s. 165. 
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ifrån att bestämmelserna samverkar med varandra på ett naturligt sätt. Med 
andra ord bör arbetshypotesen härvid vara att regelkonkurrensen endast är 
skenbar. Således bör man i första hand undersöka möjligheten att 
tolkningsvägen eliminera oförenligheten mellan två rättsregler.163  
 
Som vi sett är ett av skatteavtalens syften att förhindra dubbelbeskattning, 
vilket åstadkoms genom att staternas beskattningsrätt begränsas. Denna 
begränsning omfattar såväl de beskattningsanspråk som följer av de interna 
regler som föreligger vid tidpunkten för avtalets ingående samt de 
beskattningsanspråk som kan följa av senare tillkommen lagstiftning. Av det 
sagda följer med andra ord att det ligger i skatteavtalens natur att de utgör en 
begränsning av den interna rätten.164 Det torde därför, anför Grundström och 
Cejie, ligga nära till hands att anta att regelkonkurrensen mellan intern rätt 
och skatteavtal endast är skenbar. Av skatteavtalens syfte och uppbyggnad 
torde följa att dess bestämmelser generellt skall äga företräde framför 
interna regler. Allt annat blir logiskt ohållbart. Skatteavtalen skulle i mångt 
och mycket förfela sitt syfte om normkollisionen alltid skulle ses som 
verklig och lösas med stöd av derogationsprinciperna.165  
 
Jag uppfattar rättsläget efter RÅ 2010 ref. 112 enligt följande. Som 
huvudregel uppstår ingen verklig regelkonkurrens mellan skatteavtal och 
intern rätt. Skatteavtalen äger härvid företräde.  Regeringsrättens uttalanden 
i RÅ 2010 ref. 112 om att skatteavtal skall få genomslag vid 
rättstillämpningen torde kunna tas till intäkt för denna uppfattning och tar 
således udden av det som uppfattades som generella uttalanden i RÅ 2008 
ref. 24. Skatteavtalens företräde gäller dock inte i sådana situationer där 
lagstiftaren har givit tydligt uttryck för viljan att den interna rätten skall 
vinna företräde. I sådana fall måste istället den uppkomna situationen, i 
enlighet med Regeringsrättens uttalanden i RÅ 2008 ref. 24 respektive RÅ 
2010 ref. 112 såsom de får förstås, lösas med hjälp av de allmänna 
derogationsprinciperna.166 I avsnittet nedan redogörs så för dessa principer.  

5.6 De allmänna derogationsprinciperna 

5.6.1 Tre alternativ 
Kommer man fram till att det man har framför sig är en situation med 
verklig regelkonkurrens finns tre principer som kan utgöra lösningar. Dessa 
är principerna om lex superior, lex specialis och lex posterior. Principen om 
lex superior innebär att en regel av högre dignitet slår ut en regel av lägre 
dignitet. Enligt lex specialis-principen skall en allmän regel stå tillbaka för 
en mer speciell undantagsbestämmelse. Lex posterior-principen innebär 
slutligen att en ny regel har företräde framför en äldre.167 Lex superior-

                                                 
163 Aldén, s. 41. 
164 Grundström, 2010, s. 164 f. 
165 Ibid. samt Cejie s. 100. 
166 Grundström, 2011, s. 72. Se även Hilling, 2011, s. 523. 
167 Aldén, s. 194. 
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principen anses i allmänhet ha högre dignitet än de båda andra principerna 
och lex specialis-principen har i sin tur högre dignitet än lex posterior-
principen.168 Ofta framhålls att principerna har en rad förtjänster såsom att 
de stipulerar generella, effektiva och rationella metoder för att hantera 
regelkonkurrensproblem. Detta stämmer säkert på rent internrättsliga 
konkurrenssituationer. Frågan om huruvida dessa principer har utvecklats 
för att lösa helt andra normkollisioner än de som aktualiseras vid 
tillämpning av skatteavtal kommer att diskuteras under avsnitt 5.6.2. 

5.6.1.1 Skatteavtal som lex superior 
För att principen om lex superior skall kunna tillämpas krävs det att en regel 
kan sägas ha högre dignitet än den andra. Som vi dock såg under avsnittet 
4.3 talar det mesta för att skatteavtalet och de interna skattereglerna befinner 
sig på samma nivå i normhierarkin.  Mot bakgrund av detta torde det således 
stå klart att det inte är möjligt att komma till rätta med en eventuell 
regelkonkurrens mellan skatteavtal och intern rätt genom en tillämpning av 
lex superior-principen.  

5.6.1.2 Skatteavtal som lex specialis 
Rådande uppfattning verkar vara att lex specialis-principen endast kan 
användas vid situationer där det är fråga om inskränkningar mellan de 
aktuella reglernas tillämpningsområde.169 Det sagda innebär att för att kunna 
avgöra huruvida lex specialis-principen är tillämplig i en given situation 
måste det utredas huruvida den prövade regelns tillämpningsområde i sin 
helhet samtidigt utgör en mindre del av den andra regelns 
tillämpningsområde. Om den prövade regeln utgör en sådan mindre del av 
den andra regeln kan den förra anses vara lex specialis i förhållande till den 
andra regeln. Inskränkningar tar sig ofta formen av medvetet lagstiftande 
undantag i förhållande till andra regler.170 Aldén menar att om man utgår 
från skatteavtalets ”lokala” svenska tillämpningsområde, är det möjligt att 
en avtalsregel kan betraktas som en inskränkning av en intern bestämmelse 
och således vinna företräde med stöd av principen om lex specialis.171   
 
Det verkar således som att skatteavtalet, under vissa förutsättningar, skulle 
kunna äga företräde före den interna rätten med stöd av lex specialis-
principen. Ett sådant företräde skulle också kunna motiveras utifrån 
skatteavtalets folkrättsliga dimension.172 Kleist menar att skatteavtalet torde 
kunna utgöra lex specialis då det är ett utmärkande drag för skatteavtalet att 
ta sikte på just transaktioner med anknytning till den andra avtalsslutande 
staten.173 
 
 

                                                 
168 Aldén, s. 205 och 218. 
169 Ibid., s. 196 ff. 
170 Ibid. Jfr även Cejie, s. 101. 
171 Aldén, s. 233. 
172 Cejie, s. 101. 
173 Kleist, 2008, s. 712. 
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Icke desto mindre verkar Regeringsrätten kommit till motsatt slutsats i RÅ 
2008 ref. 24 då man bl.a. uttalade att: 
 
”Om två lagar skulle visa sig vara sinsemellan oförenliga får frågan om 
vilken lag som har företräde lösas med utgångspunkt i de principer som 
tillämpas vid regelkonkurrens. I detta hänseende kan konstateras att de 
aktuella CFC-reglerna har tillkommit efter det att skatteavtalet införlivades 
med svensk rätt och tar sikte på just det slag av verksamhet som det 
schweiziska bolaget bedriver [min kursivering]. Vid sådant förhållande står 
det klart att CFC-reglerna har företräde och ska tillämpas oberoende av vad 
en tillämpning av bestämmelserna i avtalet kan ge för resultat. Någon analys 
av avtalet behöver därför inte göras.” 
 
Det verkar således som att Regeringsrätten, vid vad som verkar vara en 
tillämpning av lex specialis-principen, kommer till slutsatsen att den interna 
rätten skall äga företräde före skatteavtalet.174 En sådan uppfattning verkar 
dock gå på tvären mot vad som verkar vara rådande uppfattning i många 
andra länder. Exempelvis anför Lang att alldeles oavsett var man placerar 
skatteavtalen i normhierarkin så är skatteavtalen ”special rules” och om det 
skulle visa sig att den interna rätten motsäger skatteavtalet skall därför 
avtalet äga företräde före den interna rätten med stöd av principen om lex 
specialis.175 Även Vogel torde vara av samma uppfattning.176 

5.6.1.3 Skatteavtal som lex posterior 
Av det citerade stycket i avsnittet ovan framgår även att Regeringsrätten 
valde att ge lex posterior-principen fullt utslag i rättsfallet. Kritiken mot 
Regeringsrättens avgörande lät ju som bekant inte vänta på sig och en del av 
den kritik som riktades mot avgörandet rörde just det faktum att lex 
posterior-principen användes.177 Det finns dock så vitt jag kan förstå inte 
något egentligt formellt hinder mot att, såsom Regeringsrättens gjorde, 
använda principen för att lösa en verklig regelkonkurrenssituation. Däremot, 
se avsnittet nedan, torde det finnas betydande invändningar avseende 
lämpligheten av att tillämpa lex posterior-principen. 

5.6.2 Lämpligheten av att låta regelkonflikten 
lösas av derogationsprinciper 

Som framgick av avsnitt 5.4.4 ovan var regeringsrådet Ståhl skiljaktig i 
fråga om motiveringen i RÅ 2010 ref. 112 och menade för sin del att det 
saknades anledning att, ens i så särpräglade situationer som det var fråga om 
i RÅ 2008 ref. 24, låta rättstillämpningen när det gäller frågan om 
förhållandet mellan införlivande skatteavtal och annan intern rätt styras av 
de allmänna derogationsprinciperna som tillämpas vid regelkonkurrens. 
Dessa principer hade, enligt regeringsrådet, utvecklats för att lösa helt andra 

                                                 
174 Kleist, 2008, s. 709. Se även Hilling, 2008, s. 458. 
175 Lang, s. 33. 
176 Vogel, 1997, s. 71. 
177 Se exempelvis Dahlberg, 2008, s. 486 och Mutén, s. 355. 
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typer rättstillämpningsproblem än de som är aktuella vid en tillämpning av 
skatteavtal. Regeringsrådet menade, som bekant, att om det kommit till klart 
uttryck att en viss intern skattebestämmelse skall tillämpas oberoende av 
vad som föreskrivs i ett skatteavtal så skall denna kunna äga företräde 
oavsett om det finns bestämmelser i senare införlivade avtal eller specifika 
avtalsbestämmelser som begränsar den interna bestämmelsen. 
  
Jag skulle för egen del vilja anföra följande. Om lagstiftaren i förarbetena 
tydligt har uttryckt avsikten att en viss typ av inkomst skall beskattas i 
Sverige eller att en viss intern bestämmelse skall tillämpas oberoende av 
innehållet i ett skatteavtal (dvs. äga företräde) så kan man ju ställa frågan 
om någon verklig regelkollision föreligger eller om inte denna endast är 
skenbar. Aldén menar ju som bekant att det endast är då det inte genom en 
tolkning går att avgöra om en bestämmelse skall ha företräde framför en 
annan som verklig regelkollision föreligger.178 I förevarande fall rör det sig 
om ett ”medvetet undantag” från den andra bestämmelsen och det är således 
tveksamt att tala om regelkollisionen som verklig.  
 
Alldeles oavsett om regelkollisionen är verklig eller inte, så finns det 
betydande invändningar avseende lämpligheten av att, såsom 
Regeringsrätten gjorde i RÅ 2008 ref. 24, använda sig av principen om lex 
posterior. Det svenska skatteavtalsnätet är omfattande men skatteavtalen 
innehåller likväl i allt väsentligt likalydande bestämmelser. Om det visar sig 
att en bestämmelse i ett skatteavtal kolliderar med en bestämmelse i den 
interna rätten, är det med andra ord sannolikt att även motsvarande 
bestämmelse i de flesta andra avtalen står i strid med den interna rätten. Då 
alla skatteavtal inte slutits vid en och samma tidpunkt kommer en 
tillämpning av lex posterior-principen sålunda att medföra att den 
ifrågavarande interna bestämmelsen vinner företräde framför vissa avtal 
men inte före andra. Detta framstår som tämligen godtyckligt, inte minst vid 
beaktande av de stora likheter som skatteavtalen uppvisar.179 
 
 

                                                 
178 Aldén, s. 41. 
179 Aldén, s. 235. 
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6 Internationell jämförelse 

6.1 Introduktion 
När OECD år 1989 publicerade rapporten ”Tax Treaty Override” uttrycktes 
en oro för staters ökade benägenhet att stifta lagar som stred mot ingångna 
skatteavtal, då den säkerhet och förutsebarhet som skatteavtalen annars 
medförde urholkades.180 OECD underströk vikten av att ingångna 
skatteavtal skulle efterlevas när man anförde att:  
 
”The obligation “pacta sunt servanda” is one of the fundamental, 
universally recognised principles of the law of treaties, which has been 
codified in the preamble and in Article 26 of the Vienna Convention, which 
reads as follows: “Every treaty in force is binding upon the parties to it and 
must be performed by them in good faith”.”181 
 
Icke desto mindre stod det klart att fenomenet treaty override behövdes 
undersökas i ljuset av både den internationella och den interna rätten.  I 
rapporten konstaterades därför att:  
 
”It depends on each State’s legal system how, and at what level, 
international law (treaties, customary law and general principles) is given 
effect domestically. The level attributed to treaty obligations, as 
incorporated in domestic law, determines whether derogations therefrom are 
unconstitutional or not. In the end, the choice is between giving priority 
either to a State’s international obligations, or to the sovereignty of decision 
of a country’s elected representatives. “Treaty override” under domestic law 
can be automatically avoided if, under a State’s Constitution, a higher value 
is attributed to a treaty obligation than to domestic law or if a State regards 
treaty law as “lex specialis” to which priority is to be given in domestic law. 
If treaty obligations are considered as having – at most – the same rank as 
that of domestic law, they may, within some national legal systems be 
subject to the rule “lex posterior derogat legi priori” (i.e. later law overrides 
prior law). However, the situation is less simple to determine in practice 
since this principle applies only when inconsistencies arise between the new 
law and the prior law and it is well known that courts are reluctant to 
construe treaties as inconsistent with domestic law (and vice versa).”182 
 
Frågan hur intern rätt och skatteavtal (eller folkrättsliga förpliktelser om 
man så vill) förhåller sig till varandra är, som framgår av ovan, inte på något 
vis unik för Sverige. Under detta avsnitt skall vi därför titta närmare på hur 
några stater ser på detta förhållande samt hur dessa stater anser att en 
eventuell normkollision dem emellan bör lösas. 

                                                 
180 1989 års rapport, p. 2 
181 Ibid., p. 9. 
182 Ibid., p. 14. 
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6.2 Olika länder – olika utgångspunkter 

6.2.1 Tre studerade möjligheter 
Vid närmare studie av de europeiska staternas syn på förhållandet mellan 
intern rätt och skatteavtal och särskilt normkollision kan i huvudsak tre olika 
utgångspunkter skönjas. Som vi kommer att se nedan föreskriver vissa 
staters konstitutioner företräde åt skatteavtal. Andra länder har valt oskrivna 
konstitutionella lösningar med samma innebörd medan vissa länders 
konstitutioner överhuvudtaget inte behandlar frågan. Alla dessa 
utgångspunkter är intresse, och kommer därför att beröras nedan, men då 
Sverige sällar sig till den sistnämnda gruppen är denna grupp givetvis av 
särskilt intresse. Då även Tyskland är hänförlig till denna grupp har det 
funnits lämpligt att närmare studera vilket svar Tyskland ger på frågan om 
vad som borde äga företräde vid en eventuell normkollision. För att 
illustrera att utvecklingen går mot att alltfler stater sjunger skatteavtalens lov 
kommer också en redogörelse lämnas för den utveckling som under senare 
år har ägt rum i Italien.   

6.2.2 Utvecklingslinje 
När OECD:s rapport ”Tax Treaty Override” publicerades år 1989 var det 
endast Nederländernas, Frankrikes och Japans konstitutioner som, av 
OECD:s medlemsländer, gav företräde åt skatteavtalen. Parentetiskt kan 
nämnas att rapporten bara angav Nederländerna och Frankrike som länder 
med konstitutioner som stipulerade företräde.183 Detta trots att Japan i själva 
verket var den första staten med en konstitution, daterad år 1947, som 
föreskrev företräde.184  
 
Sedan rapporten publicerades för drygt tjugo år sedan har mycket hänt. År 
2006 hade 18 av 43 europeiska stater konstitutioner som gav företräde åt 
traktater före internrättsliga regler.185 Detta även om de internrättsliga 
reglerna hade tillkommit efter traktaten. Ytterligare två stater hade liknande 
bestämmelser, dock ej i sina konstitutioner utan i kompletterande 
konstitutionella bestämmelser (”supplementary constitutional statutes”).186 
Fem stater hade oskrivna konstitutionella bestämmelser med innebörden att 
traktater vinner företräde vi eventuella normkollisioner. Detta innebar att det 
således år 2006 var 18187 stater i Europa som inte hade någon bestämmelse i 
konstitutionen som gav företräde åt traktater.188   

                                                 
183 1989 års rapport, p. 15. 
184 Vogel, 2004, s. 5. 
185 Vogel, Klaus, The domestic law perspective. Ur Tax Treaties and Domestic Law (red. 
Maisto, Guglielmo), s. 3-12, IBFD Publ., Amsterdam, 2006, s. 6 f. 
186 Ibid. Se även Vogel, 2004, s. 5. 
187 Till denna grupp har jag även valt att räkna de (sex) länder som i sina konstitutioner valt 
att ge företräde åt traktater som rör mänskliga rättigheter. Jag har således inte funnit det 
meningsfullt eller önskvärt att göra någon åtskillnad mellan dessa stater, då en sådan 
åtskillnad måste sägas vara av mera akademisk karaktär. Det viktiga i sammanhanget måste 
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6.3 Traktater och de nationella 
parlamenten – vad spelar rollerna för 
roll? 

Innan vi går vidare och diskuterar de olika utgångspunkterna torde ett par 
korta ord om de nationella parlamentens grad av inblandning när det gäller 
slutande och implementering av traktater vara av vikt. Ämnet kan vid en 
första anblick synas som tämligen ovidkommande för den fortsatta 
framställningen, men för att förstå olika länders förhållningssätt till 
skatteavtal i allmänhet och normkollision samt treaty override i synnerhet 
har jag funnit det nödvändigt att i vart fall i förbigående beröra frågan. 
Följande exempel torde illustrera varför ämnet är viktigt. USA:s högsta 
domstol har, som bekant, i vissa fall godtagit att den interna rätten vinner 
företräde över skatteavtal med stöd av lex posterior-principen. Men bilden 
blir inte fullständig om man inte i samband med detta även observerar att 
skatteavtal enligt den amerikanska konstitutionen inte införlivas med 
amerikansk rätt genom kongressbeslut,189 utan endast med senatens ”advice 
and consent”. Det skulle som Mutén uttrycker saken ”innebära en betydande 
risk för politiska implikationer, om Supreme Court skulle ge företräde åt ett 
skatteavtal gentemot av kongressen stiftad lag bara därför att avtalet är 
folkrättsligt bindande”.190  
 
Graden av de nationella parlamentens inblandning är således betydelsefull 
och är därmed något som man bör ha i åtanke när man studerar olika staters 
förhållningssätt. Det kan således kort noteras att i vissa stater, bl.a. 
Storbritannien, ingås traktater utan inblandning från parlamentets sida 
medan det i många av staterna på den europeiska kontinenten (och i 
Sverige191) föreligger ett krav på parlamentets godkännande innan en traktat 
ingås.192   

6.4 Närmare om de valda vägarna 
Vi har nu kommit fram till det avsnitt där de, under avsnitt 6.2, nämnda 
utgångspunkterna närmare skall undersökas. Det erinras kort om att i 
huvudsak kunde tre olika utgångspunkter skönjas: företräde genom skriven 
konstitutionell rätt, företräde genom oskriven konstitutionell rätt alternativt 
att konstitutionen överhuvudtaget inte behandlar frågan om hur en 
normkollision skulle lösas. Sverige sällar sig till den sistnämnda gruppen 
                                                                                                                            
ändå anses vara att oavsett om vissa stater tillskänker traktater rörande mänskliga 
rättigheter företräde så tillskänker samma stater inte skatteavtalen företräde. 
188 Vogel, 2006, s. 10. 
189 Att kongressen inte är involverad brukar ibland tas till intäkt för att densamma är något 
mindre ovillig, jämfört med andra parlament, till att senare införa lagstiftning som strider 
mot ingångna skatteavtal, se Vogel, 2004, s. 6. 
190 Mutén, s. 355 
191 Jfr 10 kap. 3 § RF som stadgar att: ”Riksdagens godkännande krävs innan regeringen 
ingår en för riket bindande internationell överenskommelse […]”  
192 Vogel, 2006, s. 5 f.  
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som därför givetvis är av särskilt intresse. Lösningarna undersöks i avsnitten 
nedan och illustreras i förekommande fall med redogörelser för hur det ”ser 
ut” i någon alternativt några stater i den aktuella gruppen.  

6.4.1 Skriven konstitutionell lösning 
En stat som väl illustrerar den skrivna konstitutionella lösningen är 
Frankrike. Parentetiskt kan också nämnas att staten traditionellt räknats till 
den monoistiska gruppen. I artikel 55 i den franska konstitutionen från år 
1958 stipuleras företräde åt traktater. Artikeln lyder som följer: 
 
”Treaties or agreements duly ratified or approved shall, upon publication, 
prevail over Acts of Parliament, subject, with respect to each agreement or 
treaty, to its application by the other party.”193 
 
Artikeln stipulerar således att efter det att traktaten ratificerats och 
publicerats, så äger den företräde före all annan lagstiftning stiftad av 
parlamentet. Stadgandet är särskilt viktigt i förhållande till skatteavtal då 
artikel 34 i konstitutionen stadgar att bestämmelser avseende skatter, måste 
ges i lagar och inte i förordningar.194  
 
Om de franska domstolarna ställs inför en situation där den interna 
lagstiftningen står i strid med skatteavtalet kommer de således att ge 
skatteavtalet företräde och detta oavsett om den interna lagstiftningen 
antagits efter skatteavtalet eller ej. Att så är fallet framgår exempelvis av ett 
avgörande från franska Conseil d’Etat den 20 oktober 1989.195 Fenomenet 
treaty override kan således inte uppstå i Frankrike.196 
 
Värt att observera i fallet Frankrike är att artikel 55 även innehåller en 
reciprocitetsbestämmelse. Av nämnda bestämmelse följer att de franska 
domstolarna kommer att göra en reciprocitetsbedömning i de förevarande 
fallen, innebärandes att om domstolen finner att den andra avtalsslutande 
staten inte tillämpar avtalet så kommer den franska domstolen att bortse från 
de förpliktelser som följer av avtalet, jämför avgörandet från Conseil d’Etat 
av den 9 juli 2010.197 Kravet för att uppfylla kriteriet att den andra staten 
skall anses ”tillämpa” avtalet synes av fallet Soulés198 vara lågt satt, och 
reciprocitetsbestämmelsen hotar således inte allvarligt skatteavtalets 
företräde. 199  
 

                                                 
193 Artikel 55 i Frankrikes konstitution (i engelsk översättning), hämtad från den franska 
nationalförsamlingens officiella hemsida: 
http://www.assemblee-nationale.fr/english/8ab.asp#VI 
2011-09-22 kl. 08.30. 
194 Martin, s. 205. 
195 Case No. 108243, Nicolo, RJF 11/89 No. 1266.  
196 Martin, s. 205. 
197 Case No. 317747, Cheriet. 
198 Case No. 230530, Soulès, RJF 2/03 No. 153. 
199 Martin, s. 205. 
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Andra europeiska länder som i sina konstitutioner år 2006 förskrev företräde 
för traktater är:200 
 
– Nederländerna, 1953, artikel 94; 
– Cypern, 1960, artikel 169(3); 
– Grekland, 1975, artikel 28 (1); 
– Spanien, 1978, artikel 96 (1); 
– Kroatien, 1990, artikel 134; 
– Bulgarien, 1991, artikel 5(4); 
– Makedonien, 1991, artikel 118; 
– Slovenien, 1991, artikel 153(2); 
– Estland, artikel 123(2); 
– Ryssland, 1993, artikel 15(4); 
– Armenien, 1995, artikel 6(4); 
– Georgien, 1995, artikel 6(2); 
– Azerbajdzjan, 1995, artikel 151; 
– Polen, 1997, artikel 91(2); 
– Albanien, 1998, artikel 122(2);  
– Tjeckien, 2001, artikel 10; och 
– Italien, 2001, artikel 117(1). 
 

6.4.2 Skriven konstitutionell lösning – men inte 
i konstitutionen 

Staterna Lettland och Ungern skiljer sig i viss mån från staterna ovan då 
företräde för traktater i dessa två stater inte ges i bestämmelser direkt i 
respektive konstitution. I exempelvis Lettland ges företräde åt traktater 
genom en speciell ”traktatlag”. Då dess bestämmelser icke desto mindre 
reglerar förhållandet mellan intern rätt och traktater kan de sägas utgöra en 
viktig del av den konstitutionella rätten, om än inte direkt i 
konstitutionen.201 Det sagda innebär således att de två staterna är hänförliga 
till gruppen som har valt en skriven konstitutionell lösning, om än på en 
annan grund.  
 
I Ungern ges trakter företräde genom en lag (”Act on the Constitutional 
Court”) som reglerar den ungerska Författningsdomstolens förhavanden. I 
artikel 45(1) i nämnda lag stadgas följande: 
 
”If the Constitutional Court establishes that a law or a normative decision, 
normative order at the same or lower level than the law promulgating the 
international treaty conflict with the international treaty, it annuls in whole 
or in part the law or the normative decision, normative order contrary to the 
international treaty.”202 
                                                 
200 Uppräkningen är hämtad från Vogel, 2006, s. 7. 
201 Vogel, 2006, s. 7 f. 
202 Artikel 45(1) i författningen (i engelsk översättning) som reglerar den ungerska 
författningsdomstolens förehavanden. Hämtad från den ungerska författningsdomstolens 
officiella hemsida:  
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Och i artikel 46: 
 
”(1) If the Constitutional Court establishes that a law at a higher level than 
the law promulgating the international treaty conflicts with the international 
treaty, it invites the organ, person or legislative organ which concluded the 
international treaty to resolve the conflict, setting a deadline based on the 
consideration of circumstances. 
(2) The organ or person invited to resolve the conflict specified in para. (1) 
shall fulfill the task by deadline.”203 
 
Värt att notera är med andra ord att konfliktlösningen blir beroende av var 
den internrättsliga lagen inordnas i normhierarkin. Rör det sig om en lag 
eller normativt beslut som befinner sig på samma eller lägre nivå än 
skatteavtalet (promulgationslagen) så kommer Författningsdomstolen att 
förklara den interna bestämmelsen ogiltig. Rör det sig däremot om en lag 
som anses ha högre dignitet än promulgationslagen skall domstolen ”bjuda 
in” den som har  ingått traktaten för att lösa föreliggande konflikt inom en 
tidsram som bestäms utifrån omständigheterna i det aktuella fallet. 

6.4.3 Företräde genom oskriven konstitutionell 
rätt 

I avsnittet ovan såg vi att flera länder valt att i sina konstitutioner, alternativt 
i bestämmelser i anslutning därtill, ge företräde åt traktater.  I Luxemburg, 
Belgien, Schweiz, Bosnien-Hercegovina samt Portugal tillerkänns traktater 
företräde före intern rätt, även senare stiftad sådan genom vad, Vogel år 
2006 beskrev som ”unwritten constitutional law flowing from the basic 
principles of the constitution”.204 
 
Luxemburgs Cour de Cassation uttalade redan i ett mål daterat år 1950 att i 
de fall en konflikt uppstod mellan inhemsk lagstiftning och en traktat, så 
skall traktaten vinna företräde och detta oavsett om den inhemska 
lagstiftningen tillkommit vid ett senare tillfälle. Dessa tankegångar har 
bekräftats i senare praxis.205 Även domstolarna i Luxemburgs grannland 
Belgien har följt i Luxemburgs fotspår och tillskänker sålunda traktater 
företräde före intern rätt.206 
 

                                                                                                                            
http://www.mkab.hu/index.php?id=act_on_the_constitutional_court  
2011-09-22 kl. 10.00. 
203 Artikel 46 i författningen (i engelsk översättning) som reglerar den ungerska 
författningsdomstolens förehavanden. Hämtad från den ungerska författningsdomstolens 
officiella hemsida:  
http://www.mkab.hu/index.php?id=act_on_the_constitutional_court  
2011-09-22 kl. 10.00. 
204 Vogel, 2006, s. 8. 
205 Ibid.  
206 Ibid. 
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Hur Schweiz ser på förhållandet mellan intern rätt och skatteavtal är särskilt 
intressant med tanke på att RÅ 2008 ref. 24 rörde det svensk-schweiziska 
skatteavtalet. I Schweiz har sedan år 1980 [das] Schweizerisches 
Bundesgericht207 vid flertalet tillfällen slagit fast att om en konflikt mellan 
intern rätt och ett internationellt åtagande uppstår, och denna konflikt inte 
kan lösas genom fördragskonform tolkning, skall det internationella 
åtagandet äga företräde. Domstolen har flera gånger uttalat att:  
 
”According to the central ideas of Swiss law and the consistent case law 
concerning the hierarchy of legal norms, international treaty law prevails 
over domestic law...: a state which binds itself by treaty has to respect its 
rules whatever that state’s own domestic norms are.”208 
 
Värt att notera är dock att den schweiziska domstolen tidigare förbehöll sig 
rätten att ge inhemsk lagstiftning företräde om det var lagstiftarens avsikt. 
Här kan det vara på sin plats att erinra om att Regeringsrättens i RÅ 2010 
ref. 112 uttalade för svenskt vidkommande att: ”I allmänhet skall således 
skatteavtal tillämpas oberoende av innehållet i senare tillkommen nationell 
lagstiftning. Om lagstiftaren emellertid gett klart uttryck [min kursivering] 
för att avsikten är att en viss typ av inkomst ska beskattas i Sverige eller att 
en viss ny bestämmelse ska tillämpas oberoende av innehållet i ett 
skatteavtal så ska den nya regeln ges företräde.” Det schweiziska undantaget 
från huvudregeln utsattes dock för kritik i doktrinen och det verkar numera 
som om domstolen inte längre vidmakthåller att undantaget gäller.209 
 
När Europarådet210 år 2001 genomförde en undersökning på området fann 
rådet att traktater ägde företräde före intern rätt även i Portugal och Bosnien-
Hercegovina, detta trots att det inte fanns någon praxis i dessa länder som 
pekade i den riktningen.211  

6.4.4 Konstitutioner som inte behandlar 
traktaters ställning 

Med ovanstående i beaktande kan vi således konstatera att år 2006 hade 18 
av 43 europeiska stater konstitutioner som gav företräde åt traktater före 
inhemsk lagstiftning. Detta även om den inhemska rätten tillkommit efter 
traktaten. Ytterligare två stater hade liknande bestämmelser, dock ej i själva 
konstitutionen utan i kompletterande konstitutionella bestämmelser. 
Dessutom hade fem stater oskrivna konstitutionella bestämmelser med 
innebörden att traktater vann företräde. Detta sagda innebar att det således år 
2006 var 18 stater i Europa som inte hade någon bestämmelse i 

                                                 
207 På engelska torde benämningen vara Federal Supreme Court eller liknande. 
208 Citatet är hämtat från Vogel, 2006, s. 9. 
209 Vogel, 2006, s. 9. 
210 Ej att förväxla med Europeiska rådet eller Europeiska unionens råd 
211 Vogel, 2006, s. 9. 
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konstitutionen som gav företräde åt traktater. Till gruppen räknades följande 
stater:212 
 
– Andorra 
– Danmark 
– Finland 
– Island 
– Liechtenstein 
– Litauen 
– Malta 
– Moldavien 
– Norge 
– Rumänien 
– San Marino 
– Slovakien 
– Storbritannien 
– Sverige 
– Tyskland 
– Ukraina 
– Vitryssland 
– Österrike 
 
Hur Sverige ser på förhållandet mellan skatteavtal och intern rätt och hur en 
normkollision dem emellan skall lösas har berörts ovan i avsnitt 5. Under 
detta avsnitt, som syftar till att bredda vyerna genom en internationell 
jämförelse, skall vi nu därför vända blickarna söderut för att undersöka hur 
en annan stat i gruppen, nämligen Tyskland, ser på förhållandet mellan 
inhemsk lagstiftning och skatteavtal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
212 Uppräkningen hämtad från Vogel, 2004, s. 7. Till denna uppräkning läggs även de stater 
som föreskriver företräde för traktater avseende mänskliga rättigheter, jfr not 187.  
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6.4.5 Tyskland 
I Tyskland torde det förhärskande synsättet vara att inhemsk lagstiftning är 
internrättsligt giltig alldeles oavsett om denna lagstiftning skulle stå i strid 
med ingånget skatteavtal eller ej.213 Rådande synsätt grundar sig, enligt 
Vogel, på artiklarna 25 respektive 59(2) i den tyska grundlagen214.  
 
Artikel 25 lyder enligt följande: 
 
”The general rules of international law shall be an integral part of federal 
law. They shall take precedence over the laws and directly create rights and 
duties for the inhabitants of the federal territory.”215    
 
Stadgandet innebär således att den internationella rättens ”general rules” 
skall utgöra en integrerad del av den federala lagstiftningen samt att dessa 
principer skall äga företräde före den inhemska lagstiftningen.216 Av 
stadgandet dras så slutsatsen (e contrario) att till skillnad från den 
internationella rättens ”general rules” så intar ”the special rules” (till vilka 
skatteavtal hör) inte någon särställning i förhållande till den inhemska 
rätten.217 Intressant att notera är att ett liknande synsätt råder i Italien (se 
avsnittet nedan), där högsta instans har tolkat en artikel i den italienska 
konstitutionen med liknande lydelse som den tyska och där kommit fram till 
slutsatsen att skatteavtalen inte intar någon särställning i förhållande till den 
interna rätten.218   
 
Vogel kritiserar rådande uppfattning i Tyskland och menar, som han får 
förstås, att det inte är möjligt att tolka artikel 23 motsatsvis (vilket man nu i 
och för sig verkar ha gjort i Italien). Vogel uttrycker saken som att ”From 
the proposition that “all dogs have a tail”, it does not follow that animals 
other than dogs do not have a tail, but at best that there are animals which 
do not have a tail.”219 Av den tyska konstitutionens artikel 25 går det således 
inte, enligt Vogel, att dra den säkra slutsatsen att skatteavtalen får ge vika 
om de strider mot den inhemska rätten.  
 
                                                 
213 Rust, Alexander, Country Surveys – Germany. Ur Tax Treaties and Domestic Law (red. 
Maisto, Guglielmo), s. 233- 244, IBFD Publ., Amsterdam, 2006, s. 237. Vogel delar, som 
vi kommer att se, inte denna uppfattning och menar att det av tysk konstitutionell rätt följer 
att inhemsk lagstiftning som kolliderar med skatteavtal är ogiltig eller i vart fall inte skall 
tillämpas. 
214 Vogel, 2004, s. 8. 
215 Artikel 25 i Tysklands grundlag (i engelsk översättning), hämtad från den tyska 
förbundsdagens officiella hemsida: 
https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf 
2011-09-24 kl. 12.30. 
216 Tyskland är som bekant en federation beståendes av 16 delstater, s.k. ”Bundesländer” 
eller ”Länder”. 
217 Vogel, 2004, s. 8. 
218 Arginelli, Paolo och Innamorato, Caterina, The Interaction between Tax Treaties and 
Domestic Law: An Issue of Constitutional Legitimacy, European Taxation, Vol. 48, 2008, s. 
299-304, s. 299 f. 
219 Vogel, 2004, s. 8. 
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Det rådande synsättet i Tyskland grundas, som nämnts, även på artikel 59(2) 
i den tyska grundlagen. Artikel 59(2) lyder som följer: 
 
”Treaties that regulate the political relations of the Federation or relate to 
subjects of federal legislation shall require the consent or participation, in 
the form of a federal law, of the bodies responsible in such a case for the 
enactment of federal law. In the case of executive agreements the provisions 
concerning the federal administration shall apply mutatis mutandis.”220 
 
Förespråkarna för den inhemska rättens företräde menar att artikeln pekar i 
riktningen mot ett dualistiskt synsätt, vilket medför att eftersom ”the consent 
or participation” skall ges i form av en federal lag, så är det inte den 
internationella överenskommelsen i sig som skall tillämpas utan den 
inhemska bestämmelsen som speglar det internationella åtagandet.221 Det 
rör sig, som bekant, om två skilda rättssystem, där någon automatisk eller 
omedelbar tillämplighet inte kan förekomma. Av det sagda följer således att 
nationella lagar, förordningar och domstolsutslag behåller sin giltighet under 
nationell rätt, oavsett hur folkrättstridiga de än är. Vogels huvudsakliga 
invändning avseende artikel 59(2) mynnar ut i att han anser att synsättet där 
man gör en knivskarp åtskillnad mellan dualism och monism är förlegat och 
att det inte längre finns någon ”konceptuell barriär” för att tillämpa ett 
internationellt åtagande internt.222 
 
Om man accepterar Vogels invändningar står man således i ett läge där 
varken artikel 25 eller artikel 59(2) i den tyska grundlagen ger något svar på 
frågan huruvida det är skatteavtalet eller den interna rätten som vinner 
företräde.223 Frågan är då hur problemet skall lösas? Ett alternativ är att söka 
lösningen i allmänna rättsprinciper och uppfattningar om vad som är rätt och 
fel. Här menar Vogel att rådande uppfattning om rätt och fel i förevarande 
fall tydligt illustreras av den konstitutionella utveckling som skett i riktning 
mot att ge internationella åtaganden företräde före inhemsk lagstiftning, dvs. 
att på dryga 20 år har antalet europeiska stater med konstitutioner som 
föreskriver företräde åt traktater gått från 2 till 18 stycken.224  
 
 
 
 

                                                 
220 Artikel 59(2) i Tysklands grundlag (i engelsk översättning), hämtad från den tyska 
förbundsdagens officiella hemsida: 
https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf 
2011-09-24 kl. 12.30. 
221 Vogel, 2004, s. 8. 
222 Ibid. 
223 Notera dock att tyska Bundesfinanzhof (”den Federala skattedomstolen”) inte är av 
samma uppfattning som Vogel. 
224 Vogel, 2004, s. 8. 
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Vogels uppfattning om att skatteavtalen skall äga företräde vinner i viss mån 
stöd i ett avgörande från Tysklands författningsdomstol från år 2004.225 I 
avgörandet uttalade författningsdomstolen att:  
 
The Basic Law aims to integrate Germany into the legal community of 
peaceful and free states, but does not waive the sovereignty contained in the 
last instance in the German constitution. There is therefore no contradiction 
with the aim of commitment to international law if the legislature, 
exceptionally, does not comply with the law of international agreements, 
provided this is the only way in which a violation of fundamental principles 
of the constitution can be averted.”226 
 
Domstolen uttalar således att den tyske lagstiftaren kan tillåtas att begå 
treaty override i förhållande till andra stater om begåendet av treaty override 
är det enda sättet att undvika att fundamentala principer i den tyska 
grundlagen kränks. Det går att argumentera för att ett skatteavtal aldrig 
kommer att kränka fundamentala principer i nämnda lag och att 
förutsättningarna för en acceptabel treaty override därmed inte föreligger 
vad gäller skatteavtal. Enligt detta synsätt skulle sålunda en treaty override 
stå i strid med grundlagen och de interna bestämmelserna som utgör treaty 
override skulle sålunda anses vara ogiltiga.227 

6.4.6 Illustration av konstitutionell 
utvecklingslinje – Italien 

Då Vogel, som vi sett ovan, huvudsakligen bygger sin argumentation på den 
utveckling som skett i riktning mot att allt fler stater sjunger skatteavtalens 
lov måste Italien sägas vara en intressant stat att studera. 
Före den ändring av den italienska konstitutionen som trädde ikraft den 18 
oktober 2001 berördes förhållandet mellan internationell rätt och inhemsk 
dito uteslutande i artiklarna 10 och 11.228 Artikel 11 är dock av mindre vikt 
för denna framställning och lämnas därför därhän. 
 
Artikel 10(1) lyder: 
 
”The Italian legal system conforms to the generally recognised principles of 
international law.”229 
 

                                                 
225 Avgörande från tyska författningsdomstolen, BVerfG, 2 BvR 1481/04 av den 14 oktober 
2004. 
226 Punkt 35 i avgörandet. Avgörandet är tillgängligt i engelsk översättning via: 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20041014_2bvr148104en.html 
2011-10-27, kl. 15.00. 
227 Rust, s. 239. Jfr även Vogel, 2006, s. 10. 
228 Arginelli och Innamorato, s. 299. 
229 Artikel 10(1) i Italiens konstitution (i engelsk översättning) hämtad från den italienska 
senatens officiella hemsida: 
http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf 
2011-09-25 kl. 14.00. 
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Artikeln stadgar således att den italienska rättsordningen automatiskt fogar 
sig till och anpassar sig efter de allmänna principer som följer av den 
internationella rätten. Denna ”fogningsprocess” omfattar såväl vanliga lagar 
som konstitutionell rätt.230 Av artikeln följer att en inhemsk bestämmelse 
som strider mot de ovannämnda formerna av internationell rätt anses som 
implicit upphävd.231 Den italienska författningsdomstolen har klargjort att 
skatteavtal, i allt väsentligt, faller utanför artikelns tillämpningsområde då 
artikeln endast tar sikte på internationell sedvanerätt och ”general 
principles”. Vidare har författningsdomstolen gjort det betydelsefulla 
uttalandet att traktater hamnar på samma nivå i normhierarkin som det 
instrument som används för att ratificera och implementera traktaten i den 
italienska rättsordningen, dvs. normalt sett som vanlig lag.232 Detta synsätt, 
vilket påminner om det som kom till uttryck i RÅ 2008 ref. 24, innebär för 
italienskt vidkommande att om skatteavtalet och den inhemska rätten skulle 
anses vara sinsemellan oförenliga, kommer de allmänna 
derogationsprinciperna att tillämpas. En tillämpning av dessa principer 
resulterar bland annat i att skatteavtalen kommer att få stå tillbaka för 
inhemsk lagstiftning av senare datum. Det bör dock understrykas att Italiens 
högsta domstol har uttalat att om mer än en tolkning är möjlig så skall den 
inhemska rätten tolkas och tillämpas på ett sådant sätt att konkurrens med 
det internationella åtagandet undviks.233 Av ovanstående går det sålunda att 
sluta sig till att innan 2001 års författningsändring så var en italiensk treaty 
override fullt möjlig. 
 
Efter 2001 års författningsändring lyder nu artikel 117(1) i konstitutionen 
som följer: 
 
”Legislative powers shall be vested in the State and the Regions in 
compliance with the Constitution and with the constraints deriving from EU 
legislation and international obligations”.234 
 
Efter artikelns tillkomst menade många inom den italienska doktrinen att 
frågan avseende förhållandet mellan intern rätt och traktater hade lösts en 
gång för alla. Artikel 117 garanterade nämligen, enligt dem, att den interna 
rätten fick stryka på foten vid en eventuell normkollison.235 Huruvida denna 
uppfattning var korrekt eller ej, blev föremål för prövning när Italiens 
författningsdomstol sex år efter ovannämnda författningsförändring 
avkunnade två domar som båda berörde förhållandet mellan inhemsk rätt 

                                                 
230 Det bör dock noteras att vad gäller sistnämnda så är både en majoritet i doktrinen samt 
Italiens författningsdomstol av uppfattningen att fogningsprocessen inte sträcker sig så 
långt att den skulle innebära ett åsidosättande av fundamentala principer i konstitutionen. 
231 Arginelli och Innamorato, s. 299. 
232 Ibid., s. 300 
233 Ibid. 
234 Artikel 117(1) i Italiens konstitution (i engelsk översättning) hämtad från den italienska 
senatens officiella hemsida: 
http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf 
2011-09-25 kl. 14.00. 
235 Arginelli och Innamorato, s. 300. 
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och traktater.236 Målen rörde en påstådd normkonflikt mellan inhemsk rätt 
och ett åtagande i en traktat. Författningsdomstolen fann i likhet med åsikter 
i doktrinen att det var obestridligt att artikel 117 tillskänkte traktater en 
högre ställning i normhierarkin än den interna rätten. Traktaterna skulle 
således äga företräde.237  
 

                                                 
236 Avgörandena No. 34 och No. 349 av den 22 October 2007 (34/2007) och (349/2007) 
från Italienska författningsdomstolen. Det rör sig således om två mål, men då likheterna 
mellan dessa är betydande behandlas de därför tillsammans. 
237 Arginelli och Innamorato, s. 301 f. 
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7 Epilog – slutet gott, allting 
gott? 

7.1 Probleminventering 
Försök till analys och reflektion har i arbetet gjorts löpande, varför detta 
avsnitt inte fått, den annars så vanligt förekommande, benämningen 
”Analys”. Under detta avsnitt skall jag istället försöka att knyta ihop 
uppsatssäcken och peka på några av de intressanta spörsmål som kommit i 
dager under arbetets gång samt även försöka ge någorlunda korta och 
koncisa svar på de frågeställningar som jag ställde upp under avsnitt 1. 
Frågeställningarna som ställdes upp var: 
 

• Vilket är syftet med att skatteavtal ingås? 
• Hur förhåller sig den interna rätten och skatteavtalet till varandra, 

dvs. vilken rättslig ställning intar skatteavtalet i svensk rätt?  
• Vad vinner företräde om en tillämpning av skatteavtalet respektive 

den interna rätten leder till oförenliga följder? 
• Kan en verklig normkollision mellan skatteavtal och intern rätt 

uppstå eller är denna endast skenbar? 
• Går det att förena utgången i RÅ 2008 ref. 24 med utgången i RÅ 

2010 ref. 112?  
• Hur ser andra stater på normkollisionsproblematiken? 

7.2 Syftet bakom ingående av skatteavtal 
och skatteavtalets rättsliga ställning i 
svensk rätt  

Det kan inledningsvis konstateras att det finns flera bakomliggande skäl till 
att stater väljer att ingå skatteavtal med varandra. De bakomliggande skälen 
anses ofta vara viljan att undanröja dubbelbeskattning, stävja internationell 
skatteflykt, förhindra diskriminering samt att fördela beskattningsrätten 
staterna emellan. Vad gäller skatteavtalets rättsliga ställning i svensk rätt 
noterades under, det i huvudsak analytiska, avsnitt 4 att den svenska 
internationella skatterätten kunde sägas bestå av två delar. Den ena är den 
interna internationella skatterätten och den andra är skatteavtalsrätten. 
Lindencrona beskriver förhållandet mellan de två delarna såsom att 
”dubbelbeskattningsavtalsrätten utgör ett från den interna rätten särskilt 
rättssystem som skall tillämpas samtidigt med detta”.238 Då distinktionen 
mellan den interna rätten och skatteavtalet i allt väsentligt baseras på det sätt 
på vilken rätten tillkommit uppkommer frågan huruvida skatteavtalens 
annorlunda tillkomsthistoria och karaktär leder till att avtalen välsignats 

                                                 
238 Lindencrona, 1972, s. 156. 
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med en högre dignitet än den interna rätten. Om så är fallet kan en eventuell 
normkollision lösas med hjälp av principen om lex superior. Efter 
genomförd prövning kan det dock konstateras att det mesta pekar i 
riktningen mot att skatteavtalen inte intar någon särställning i svensk rätt, då 
det är riksdagen som beslutar i båda fallen, det internationella åtagandet 
inkorporeras genom lag samt att det dualistiska synsättet slutligen leder till 
att skatteavtalets folkrättsliga ursprung inte kan utgöra något argument för 
att skatteavtalet skall tillmätas en annan dignitet på det nationella planet än 
den rent interna rätten.   

7.3 Vad vinner företräde om en 
tillämpning av skatteavtalet respektive 
den interna rätten leder till oförenliga 
följder? 

Det heter ofta att historien går igen, men likväl kan ingen stiga ner två 
gånger i samma flod. Icke desto mindre brukar det vid siande om framtiden 
vara en god idé att börja med att dra lärdom av historien. När jag så skall 
besvara frågan om vad som torde vinna företräde om en tillämpning av 
skatteavtalet respektive den interna rätten leder till oförenliga följder är det 
sålunda en god idé att ta avstamp i RÅ 2008 ref. 24 och RÅ 2010 ref. 112. 
 
Som förhoppningsvis har framgått av avsnitten ovan har Regeringsrätten 
genom RÅ 2010 ref. 112 till stor del, men inte helt, tagit udden av den 
osäkerhet som uppstod efter de (olyckliga) uttalanden som gjordes i 2008 
års fall. Den rådvillhet som uppstod efter 2008 års fall dämpas nu genom att 
Regeringsrätten satt ner foten och uttryckt att som en allmän princip gäller 
att skatteavtal skall få genomslag vid rättstillämpningen och att de generellt 
skall tillämpas oberoende av innehållet i intern rätt. Skatteavtalens företräde 
gäller även när den interna skattebestämmelsen har tillkommit efter det att 
skatteavtalet har införlivats med svensk rätt samt även om den nya interna 
bestämmelsen avser inkomster av ett visst slag eller vissa särskilda 
företeelser. Det sagda gäller emellertid inte om lagstiftaren har gett klart 
uttryck för att avsikten är att en viss typ av inkomst ska beskattas i Sverige 
eller att en viss ny bestämmelse skall tillämpas oberoende av innehåll i ett 
skatteavtal. Vad som ligger till grund för principen om skatteavtalens 
företräde framgår dessvärre inte av domen. Då ett tänkbart scenario är att 
Regeringsrätten ansåg att det generellt inte förelåg någon verklig 
normkollision mellan skatteavtal och intern rätt kommer denna möjlighet att 
diskuteras närmare i avsnittet nedan. 
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7.4 Kan verklig normkollision sägas 
uppstå?  

Som vi såg under avsnittet 7.2 ovan kunde förhållandet mellan skatteavtal 
och intern rätt beskrivas som att skatteavtalsrätten utgjorde ett från den 
interna rätten särskilt rättssystem som dock skall tillämpas samtidigt med 
detta. I ljuset av detta uppstår sålunda frågan om anlagda synsätt innebär att 
en verklig normkollision kan sägas uppstå om en tillämpning av 
skatteavtalet och den interna rätten leder till oförenliga följder. De 
uttalanden som gjordes i RÅ 2008 ref. 24 kunde med lätthet tas till intäkt för 
en sådan uppfattning då Regeringsrättens uttalanden utan större svårighet 
kunde uppfattas som generella med innebörden att det automatiskt uppstod 
en verklig normkollision i de situationer där ett skatteavtal begränsar 
Sveriges rätt att beskatta enligt intern rätt, och att denna kollision skulle 
lösas med hjälp av de allmänna derogationsprinciperna. I RÅ 2010 ref. 112 
uttalade emellertid Regeringsrätten att: ”[e]n sedan lång tid tillbaka 
väletablerad princip är att den begränsning av Sveriges skatteanspråk som 
följer av ett skatteavtal som införlivats med svensk rätt ska få genomslag vid 
rättstillämpningen. Om avtalet föreskriver att en viss inkomst inte får 
beskattas i Sverige har detta således ansetts förhindra en beskattning som 
följer av en rent intern skattebestämmelse”. Frågan som nu infinner sig är 
huruvida det sistnämnda uttalandet kan ses som ett uttryck för uppfattningen 
att det som huvudregel inte råder någon verklig normkollision mellan intern 
rätt och skatteavtal. Jag är av följande uppfattning. Vid beaktande av att det 
ligger i skatteavtalens natur att de utgör begränsningar av den interna rätten 
(annars skulle ju något undanröjande av dubbelbeskattning inte ske) 
framstår det som ytterst rimligt att normkollisionen mellan intern rätt och 
skatteavtal som huvudregel endast är skenbar. Att så är fallet torde även 
följa av skatteavtalens syfte och uppbyggnad. Under avsnitt 5.5.2 har jag 
tagit ställning för att jag uppfattar rättsläget efter RÅ 2010 ref. 112 som att 
som huvudregel uppstår ingen verklig normkollision mellan skatteavtal och 
internrätt. Huvudregeln gäller dock inte, dvs. verklig normkollision torde 
uppstå enligt Regeringsrättens sätt att se på saken när lagstiftaren har givit 
tydligt uttryck för viljan att den interna rätten skall äga företräde. 

7.5 Går det att förena RÅ 2008 ref. 24 med 
RÅ 2010 ref. 112 – undantagsregelns 
räckvidd? 

Oavsett på vilken grund man finner att skatteavtalen som huvudregel skall 
äga företräde måste man dock ställa sig frågan om det går att förena de 
uttalanden som gjordes i RÅ 2008 ref. 24 med de uttalanden som gjordes i 
RÅ 2010 ref. 112. Då det sistnämnda målet inte avgjordes i plenum innebär 
det att de uttalanden som gjordes i detta mål fortfarande måste sägas vara av 
betydelse. Visserligen betonade Regeringsrätten att omständigheterna i 2008 
års fall var särpräglande, vilket skulle kunna tolkas som att rörde sig om ett 
avgörande in casu. Oavsett om omständigheterna var särpräglade eller ej 
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måste, för att förenlighet skall föreligga, RÅ 2008 ref. 24 inrymmas i den 
undantagsregel som formulerades i RÅ 2010 ref. 112.239 Regeringsrätten 
uttalade som bekant i RÅ 2010 ref. 112 att: ”Om lagstiftaren emellertid gett 
klart uttryck [min kursivering] för att avsikten är att en viss typ av inkomst 
ska beskattas i Sverige eller att en viss ny bestämmelse ska tillämpas 
oberoende av innehåll i ett skatteavtal så ska den nya regeln ges företräde 
[min kursivering]. Om lagstiftarens intentioner i nu aktuellt hänseende inte 
är helt tydliga får däremot antas att lagstiftaren inte avsett att rubba 
tillämpningen av skatteavtalen.” 
 
Undantagsregeln aktualiseras sålunda om lagstiftaren har gett klart uttryck 
för avsikten att den interna rätten skall äga företräde. Vad Regeringsrätten 
avser med uttrycket ”gett klart uttryck” framgår dessvärre inte av domen, 
vilket inte kan betraktas som annat än ytterst olyckligt då uttrycket är direkt 
avgörande för om skatteavtalet skall få stryka på foten eller inte.  
 
I förarbetena till de nuvarande svenska CFC-reglerna gjorde regeringen en 
djupgående analys beträffande CFC-reglernas förenlighet med de skatteavtal 
som Sverige ingått med andra stater. Regeringen fann härvid att 
skatteavtalen inte hindrade CFC-beskattning från att ske.240 Hade regeringen 
varit av den uppfattningen att skatteavtalen skulle tillämpas oavsett 
innehållet i skatteavtalen hade det inte förelegat något motiv till att 
analysera förenlighetsfrågan. Regeringen har med andra ord inte angett att 
CFC-reglerna skall tillämpas oberoende av innehållet i skatteavtalen.241 Det 
är därför förenat med betydande svårigheter att förena RÅ 2008 ref. 24 med 
de principer som fastslagits i 2010 års fall.242 Frågan om vad som avses med 
”gett klart uttryck” kvarstår således.  
 
Det torde emellertid gå att konstatera att kravet avseende gett klart uttryck 
torde vara lågt satt, inte minst med tanke på att när Regeringsrätten skall 
förklara utgången i RÅ 2008 ref. 24 verkar de nöja sig med att detta uttryck 
kan intolkas genom att lagstiftaren väljer att genomföra ett förslag trots att 
det föreligger osäkerhet om lagförslaget strider mot det ingångna avtalet.243   
 
Om undantagsregeln befinns vara tillämplig torde detta, enligt 
Regeringsrättens resonemang, innebära att den uppkomna situationen får 
lösas med hjälp de allmänna derogationsprinciperna. Lämpligheten av ett 
sådant förfarande kan dock starkt ifrågasättas. Om regeringen givit klart 
uttryck för att den interna rätten skall äga företräde föreligger, enligt min 
mening, knappast någon anledning till att använda derogationsprinciperna 

                                                 
239 Grundström, 2011, s. 72. Se även Hilling, 2011, s. 522 f. 
240 Prop. 2003/04:10, s. 97 ff. 
241 Notera dock att Holmdahl och Barenfeld är av motsatt uppfattning och menar att det av 
lagstiftningsarbetet framgår att de svenska CFC-reglerna skall tillämpas oberoende av vad 
som föreskrivs i skatteavtalen, se Holmdahl och Barenfeld, s. 631. 
242 Grundström, 2011, s.73. 
243 Visserligen fann regeringen att CFC-reglerna var förenliga med ingångna skatteavtal, 
men flertalet remissinstanser var uppenbart mycket kritiska. 
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då sådan normkollision endast torde vara skenbar.244 Jag uppfattar 
situationen som att om regeringen väljer att sjunga den interna rättens lov så 
uppstår ingen verklig normkollision.  
 
Men även om man skulle finna att en verklig normkollision förelåg torde en 
tillämpning av de allmänna derogationsprinciperna kunna framstå som 
tämligen godtycklig. De svenska skatteavtalen innehåller i allt väsentligt 
likalydande bestämmelser, icke desto mindre har de svenska avtalen 
tillkommit vid olika tidpunkter och en tillämpning av lex posterior skulle 
således leda till att den interna bestämmelsen vinner företräde före vissa av 
avtalen men inte före andra. Ett alternativ kunde ha varit att tillskänka 
skatteavtalet företräde genom en tillämpning av principen om lex specialis. 
En sådan uppfattning finner dock inte stöd i praxis då Regeringsrätten till 
synes verkar ha kommit till motsatt slutsats i RÅ 2008 ref. 24 när man 
uttalade att: ”Om två lagar skulle visa sig vara sinsemellan oförenliga får 
frågan om vilken lag som har företräde lösas med utgångspunkt i de 
principer som tillämpas vid regelkonkurrens. I detta hänseende kan 
konstateras att de aktuella CFC-reglerna […] tar sikte på just det slag av 
verksamhet som det schweiziska bolaget bedriver.    
 
Det skall också noteras att undantagsregeln är problematisk i ett 
internationellt perspektiv, inte minst i förhållande till s.k. skatteparadis. Om 
Sverige nu strävar efter att dessa stater skall fullfölja sina åtaganden är det 
onekligen att leka med elden att själv framstå som allt annat än en 
tillförlitlig avtalspartner.   
 
Slutligen bör dock tilläggas att det är möjligt att undantagsregeln inte 
kommer att inta en speciellt framträdande roll framgent. Anledningarna till 
detta torde vara flera. För det första måste man ha i åtanke att RÅ 2008 ref. 
24 var ett avgörande in casu som tog sikte på en missbrukssituation.245 För 
det andra avgjordes ju som bekant inte RÅ 2010 ref. 112 i plenum, vilket 
innebar att rättens ledamöter med viss akrobatik var tvungna att klämma in 
2008 års fall under den undantagsregel som de ställde upp. Det är sålunda 
möjligt att RÅ 2008 ref. 24 egentligen inte är tänkt att falla in under 
undantagsregeln. Av ett sådant synsätt följer att utrymmet för en tillämpning 
av undantagsregeln inte är lika betydande som man vid en första anblick 
skulle kunna befara. Det skulle i framtiden sålunda krävas att lagstiftaren i 
lagtext eller förarbetena tydligt anger att den interna rätten äger företräde 
före skatteavtalet för att undantagsregeln skulle tillämpas av domstolarna. 
En tydlig markering i lagtexten eller förarbeten av avsikten att intern rätt 
skall ha företräde, (dvs. ett planlagt fördragsbrott) från lagstiftarens sida 
vore politiskt känsligt och det är därför möjligt att undantagsregeln inte 

                                                 
244 Jfr även regeringsrådets Ståhls skiljaktiga mening. Regeringsrådet uttalade som bekant 
att: ”Det […] saknas anledning att, ens i så speciella situationer som det var fråga om i 
2008 års rättsfall, låta rättstillämpningen när det gäller frågan om förhållandet mellan 
införlivade skatteavtal och annan intern rätt styras av de s.k. derogationsprinciper som 
tillämpas vid regelkonkurrens. Dessa principer har utvecklats för att lösa helt andra typer av 
rättstillämpningsproblem än de som är aktuella vid tillämpning av skatteavtal.” 
245 Hilling, 2008, s. 460. 
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kommer få något större genomslag utan i själva verket bara blir en 
”papperstiger” som sällan kommer till användning.246 Förhoppningsvis kan 
undantagsregeln och dess rekvisit utvecklas och preciseras genom fortsatt 
prejudikatbildning.  

7.6 Hur ser andra stater på 
normkollisionsproblematiken? 

Frågan beträffande hur intern rätt och skatteavtal (eller folkrättsliga 
förpliktelser om man så vill) förhåller sig till varandra är, som bekant, inte 
på något vis unik för Sverige. I avsnitt 6 gjordes därför en internationell 
utblick. Det kunde härvid konstateras att tre olika utgångspunkter kunde 
skönjas. Vid en undersökning år 2006 framkom att 18 av 43 europeiska 
stater hade konstitutioner som tillskänkte traktater företräde före 
internrättsliga regler. Detta även om de internrättsliga reglerna hade 
tillkommit efter traktaten. Ytterligare två stater hade liknande bestämmelser, 
dock ej i sina konstitutioner utan i kompletterande konstitutionella 
bestämmelser. Fem stater hade oskrivna konstitutionella bestämmelser med 
innebörden att traktater vinner företräde vid eventuella normkollisioner. 
Slutligen fanns det år 2006 18 stater i Europa som inte hade någon 
bestämmelse i konstitutionen som gav företräde åt traktater. En stat i den 
sistnämnda gruppen som studeras var Tyskland. Rådande uppfattning i 
Tyskland synes vara att en intern bestämmelse som strider mot ingånget 
skatteavtal utgör ett brott mot densamma, men att den interna rätten icke 
desto mindre är internrättsligt giltig och bindande. Framförd kritik i 
doktrinen samt ett avgörande från den tyska författningsdomstolen verkar 
dock kunna tas till intäkt för att en spricka i rådande synsätts fasad kan 
skymtas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
246 Virin. 



70 
 

Käll- och litteraturförteckning 
Offentligt tryck 
 
Prop. 1982/83:144, om utvidgning av skattskyldigheten i Sverige för 
aktievinster, m.m. 
 
Prop. 2003/04:10, Ändrade regler för CFC-beskattning. 
 
Prop. 2007/08:12, Vissa kapitalskattefrågor. 
 
Prop. 2007/08:16, Ändrade regler för CFC-beskattning m.m. 
 
Litteratur 
 
Aldén, Stefan, Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten: med särskild 
inriktning på förhållandet mellan olika grunder för beskattning av dolda 
vinstöverföringar till utlandet, Nerenius & Santérus Förlag, Malmö, 1998. 
 
Bring, Ove och Mahmoudi, Said, Sverige och folkrätten, Norstedts juridik,  
Stockholm, 2007. 
 
Cejie, Katia, Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar: en 
skattevetenskaplig studie i internationell personbeskattning med fokus på 
skatteavtals- och EU-rättsliga problem, Uppsala universitet, Uppsala, 2010. 
 
Dahlberg, Mattias, Svensk skatteavtalspolitik och utländska basbolag: en 
studie av svensk skatteavtalspolitik i förhållande till utländska basbolag mot 
bakgrund av svensk intern internationell skatterätt, Iustus, Uppsala, 2000. 
 
Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, 2 uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2007.  
 
Engelen, Frank, Interpretation of tax treaties under international law: a 
study of articles 31, 32 and 33 of the Vienna Convention on the Law of 
Treaties and their application to tax treaties, IBFD Publ., cop., Amsterdam, 
2004. 
 
Eriksson, Asbjörn, Praktiskt beskattningsrätt – Lärobok i 
inkomstbeskattning, 18 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011. 
 
Hilling, Maria, Free movement and tax treaties in the internal market, 
Iustus, Uppsala, 2005.   
 
IBFD International Tax Glossary, (red. Larking, Barry), 5:e uppl., IBFD 
Publ., cop, Amsterdam, 2005. 
 



71 
 

Lang, Michael, Introduction to the law of double taxation conventions, 
Linde, Wien, 2010. 
 
Lindencrona, Gustaf, Skatter och kapitalflykt: beskattningens inverkan på 
det finansiella kapitalets och dess ägares rörlighet över Sveriges gränser 
mot bakgrund av den pågående ekonomiska integrationen i Västeuropa, 
Stockholm, 1972.  
 
Lindencrona, Gustaf, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, Juristförlaget, 
Stockholm, 1994. 
 
Pelin, Lars, Internationell skatterätt: i ett svenskt perspektiv, 4 uppl., Prose 
design & grafik, Lund, 2006. 
 
Ståhl, Kristina, Österman Persson, Roger, Hilling, Maria och Öberg, Jesper, 
EU-skatterätt, 3 uppl., Iustus, Uppsala, 2011. 
 
Tax Treaties and Domestic Law (red. Maisto, Guglielmo), IBFD Publ., 
Amsterdam, 2006. 
 
Vogel, Klaus, Klaus Vogel on double taxation conventions: a commentary 
to the OECD-, UN- and US model conventions for the avoidance of double 
taxation on income and capital: with particular reference to German treaty 
practice, 3 uppl., Kluwer Law International, London, 1997.  
 
Artiklar 
 
Akelsson, Anna, Frågeställningar gällande skatteavtal, IUR-information, 
nr. 2/3, 2007, s. 4-8. 
 
Arginelli, Paolo och Innamorato, Caterina, The Interaction between Tax 
Treaties and Domestic Law: An Issue of Constitutional Legitimacy, 
European Taxation, Vol. 48, 2008, s. 299-304. 
 
Arnold, Brian J., Tax Treaties and Tax Avoidance: The 2003 Revisions 
to the Commentary to the OECD Model, Bulletin for International Taxation, 
Vol. 58, 2004, s. 244-260. 
 
Avery Jones, John F., The Effect of Changes in the OECD Commentaries 
after a Treaty is Concluded, Bulletin for International Fiscal 
Documentation, Vol. 56, 2002, s. 102-109. 
 
Barenfeld, Jesper och Österman Person, Roger, De nya CFC-reglerna – en 
kommentar, Svensk Skattetidning, 2008, s.105-118. 
 
Bokström, Kerstin, Tyllström, Rolf, National report – Sweden. Ur Cahiers 
de Droit Fiscal International, Volume LXXVIIIa, s. 559-572, Kluwer, 
Deventer, 1993. 
 



72 
 

Dahlberg, Mattias, Vilket rättskällevärde har kommentaren till OECD:s 
modellavtal? Ur festskrift till Gustaf Lindencrona, (red. Arvidsson, Richard, 
Melz, Peter och Silfverberg, Christer), s. 137-155, Nordstedts juridik, 
Stockholm, 2003. 
 
Dahlberg, Mattias, Regeringsrätten och de folkrättsliga avtalen, SkatteNytt, 
2008, s. 482-489. 
 
Dahlberg, Mattias, Förhållandet mellan skatteavtal och rent intern rätt i 
anledning av domen i Greklandsfallet, SkatteNytt, 2011, s. 126-130. 
 
Grundström, Karl-Johan, Treaty Override – nu även i Skatterättsnämnden, 
Skattenytt, 2010, s. 159-166.   
 
Grundström, Karl Johan, Skatteavtal går före intern rätt – i vart fall som 
huvudregel…, SkatteNytt, 2011, s. 68-75. 
 
Hilling, Maria, The Swedish Supreme Administrative Court Totally 
Disregards Tax Treaty: A Critical Analysis of a CFC Judgment, Intertax, 
Vol. 36, 2008, s. 395-405. 
 
Hilling, Maria, Changes in the Application of Tax Treaties in Sweden, 
Intertax, vol. 39, 2011, s. 521-524. 
 
Holmdahl, Sven Erik och Barenfeld, Maria, Treaty-override på svenska, 
Skattenytt, 2009, s. 627-634. 
 
Hultqvist, Anders, Metodfrågor vid konflikt mellan lagar om 
dubbelbeskattningsavtal och andra skattebestämmelser – en 
argumentationsanalys, Svensk Skattetidning, 2010, s. 520-534. 
 
Jermsten, Henrik och Sandström, Gustaf, Om svenska domstolars 
folkrättsliga förpliktelser. Ur festskriften Regeringsrätten 100 år (red. 
Lundin, Anna-Karin), s. 243-248, Iustus, Uppsala, 2009.  
 
Kleist, David, Några ytterligare kommentarer angående förhållandet 
mellan skatteavtalen och intern rätt, SkatteNytt, 2008, s. 708-714. 
 
Kleist, David, Nya domar rörande förhållandet mellan skatteavtal och 
intern rätt – ordningen återställd?, SkatteNytt, 2011, s. 208-213. 
 
Maisto, Guglielmo, The Observations on the OECD Commentaries in the 
Interpretation of Tax Treaties, Bulletin for International Taxation, Vol. 59, 
2005, s. 14-19. 
 
Martin, Philippe, Interaction between Tax Treaties and Domestic Law, 
Bulletin for International Taxation, Vol. 65, 2011, s. 205-210. 
 



73 
 

Matteotti, René, Interpretation of Tax Treaties and Domestic General Anti-
Avoidance Rules – A Sceptical Look at the 2003 Update to the OECD 
Commentary, Intertax, Vol. 33, 2005, s. 336-350. 
 
Mutén, Leif, Treaty override i Regeringsrätten, Svensk Skattetidning, 2008, 
s. 353-358. 
 
Roxan, Ian, Judical overrides of double tax conventions: The case of a 
permanent establishment, Intertax, Vol. 25, 1997, s. 367-378. 
 
Rust, Alexander, Country Surveys – Germany. Ur Tax Treaties and 
Domestic Law (red. Maisto, Guglielmo), s. 233- 244, IBFD Publ., 
Amsterdam, 2006. 
 
Sallander, Ann-Sophie, I kölvattnet av RÅ 2008 ref. 24, Svensk 
Skattetidning, 2010, s. 177-204. 
 
Strömholm, Stig, Användning av utländskt material i juridiska monografier. 
Några anteckningar och förslag, Svenskt Juristtidning, 1971, s. 251-263. 
 
Vogel, Klaus, The Influence of the OECD Commentaries on Treaty 
Interpretation, Bulletin for International Fiscal Documentation, Vol. 54, 
2000, s. 612-616. 
 
Vogel, Klaus, New Europe Bids Farewell to Treaty Override, Bulletin for 
International Taxation, Vol. 58, 2004, s. 5-8.   
 
Vogel, Klaus, The domestic law perspective. Ur Tax Treaties and Domestic 
Law (red. Maisto, Guglielmo), s. 3-12, IBFD Publ., Amsterdam, 2006. 
 
Wattel, Peter J. och Marres, Otto, The Legal Status of the OECD 
Commentary and Static or Ambulatory Interpretation of Tax Treaties, 
European Taxation, Vol. 43, 2003, s. 222-235. 
 
Wiman, Bertil, Regeringsrätten inskränker räckvidden av OMX-domen, 
Svensk Skattetidning, 2011, s. 174-186. 
 
Rapporter 
 
OECD, Tax treaty override (adopted by the Council on 24 November 1989) 
[Cit. 1989 års rapport] 
 
Övriga källor 
 
OECD:s Model tax convention on income and on capital, condensed 
version, daterad 22 juli 2010. [cit. modellavtalet] 
 
Andersson, Mari m.fl., Inkomstskattelagen – en kommentar (1 juli 2011, 
Zeteo), kommentaren till 3 kap. 19 § IL.  



74 
 

  
Internet 
 
Frankrikes konstitution (i engelsk översättning), hämtad från den franska 
nationalförsamlingens officiella hemsida: 
http://www.assemblee-nationale.fr/english/8ab.asp#VI 
2011-09-22 kl. 08.30. 
 
Författningen (i engelsk översättning) som reglerar den ungerska 
författningsdomstolens förehavanden, hämtad från den ungerska 
författningsdomstolens officiella hemsida:  
http://www.mkab.hu/index.php?id=act_on_the_constitutional_court  
2011-09-22 kl. 10.00. 
 
Italiens konstitution (i engelsk översättning), hämtad från den italienska 
senatens officiella hemsida: 
http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.p
df 
2011-09-25 kl. 14.00.  
 
Sada Garibay, Mónica, An Analysis of the Case Law on Article 3(2) of the 
OECD Model (2010), Bulletin for International Taxation, Vol. 65, 2011. 
Hämtad från: 
http://ip-online2.ibfd.org.ludwig.lub.lu.se/document/bit_2011_08_int_2 
2011-09-30 kl. 10.00. 
 
Skatteverket, Överenskommelser med främmande stater för undvikande av 
dubbelbeskattning.  
Hämtad från:  
http://www.skatteverket.se/skatter/internationellt/avtal.4.2132aba31199fa67
13e80006951.html  
2011-10-09 kl. 8.00. 
 
Tysklands grundlag (i engelsk översättning), hämtad från den tyska 
förbundsdagens officiella hemsida: 
https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf 
2011-09-24 kl. 12.30. 
 
Virin, Niclas, Analys: Är treaty override overriden?, Karnov nyheter 
Hämtad från: 
http://juridik.thomsonreuters.se/app/document?fcwh=true&srguid=ia744d04
f000001331b4579c6acabef44&docguid=i99A6C8DBB50C12E6E040DF0A
17651B46 
2011-10-01 kl. 09.45. 
 



75 
 

Rättsfallsförteckning 
Rättsfall från Regeringsrätten 
 
RÅ 1974:121 
 
RÅ 1983 1:87 
 
RÅ 1987 ref. 158 
 
RÅ 1987 ref. 162 
 
RÅ 1991 not. 228 
 
RÅ 1993 not. 677 
 
RÅ 1995 not. 68 
 
RÅ 1996 ref. 84 
 
RÅ 2001 ref. 46 
 
RÅ 2002 not. 210 
 
RÅ 2008 ref. 24 
 
RÅ 2008 not. 61 
 
RÅ 2010 ref. 112 
 
Regeringsrättens domar den 14 december 2010 i mål nr 216-10 och 2662-
09. 
 
Rättsfall från Högsta domstolen 
 
NJA 1973 s. 423 
 
Rättsfall från Arbetsdomstolen 
 
AD 1972:5 
 
Rättsfall från utlandet 
 
Avgörandet från franska Conseil d’Etat av den 20 oktober år 1989, Case No. 
108243, Nicolo, RJF 11/89 No. 1266. 
 
 



76 
 

Avgörandet från franska Conseil d’Etat av den 20 november år 2002, Case 
No. 230530, Soulès, RJF 2/03 No. 153. 
 
Avgörandet från tyska författningsdomstolen, BVerfG, 2 BvR 1481/04 av 
den 14 oktober 2004. 
Domen tillgänglig i engelsk översättning via: 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20041014_2bvr1
48104en.html 
2011-10-27, kl. 15.00. 
 
Avgörandet från Italienska författningsdomstolen, No. 34 av den 24 oktober 
2007 (34 /2007). 
 
Avgörandet från Italienska författningsdomstolen, No. 349 av den 22 
oktober 2007 (349/2007). 
 
Avgörandet från franska Conseil d’Etat av den 9 juli år 2010, Case No. 
317747, Cheriet. 
 
Rättsfall från EU-domstolen 
 
C-436/00 X och Y mot Riksskatteverket 
 
C-196/04 Cadbury Schweppes 
 
 


	Innehåll
	Summary
	Sammanfattning
	Förord
	Förkortningar
	1 Inledning 
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte och frågeställningar
	1.3 Avgränsningar
	1.4 Metod och material
	1.5 Terminologi
	1.6 Disposition

	2 Skatteavtal – Allmänna utgångspunkter
	2.1 Varför skatteavtal – funktioner och syften?
	2.1.1 Beskattningsgrundande principer
	2.1.2 Undanröjande av internationell juridisk dubbelbeskattning
	2.1.3 Stävjande av internationell skatteflykt
	2.1.4 Förhindrande av diskriminering samt fördelning av beskattningsrätten mellan stater 
	2.1.5 Avtalsreglering vs. internrättslig reglering – två vägar som når samma mål?
	2.1.6 Distinktion – skatteavtal och internationell privaträtt

	2.2 Införlivande av skatteavtal
	2.3 Internationellt samarbetet avseende skatteavtal 
	2.4 Närmare om OECD:s modellavtal
	2.5 Något om metoden att tillämpa skatteavtal
	2.6 Något om tolkning av skatteavtal
	2.6.1 1969 års Wienkonvention om traktaträtten
	2.6.2 Betydelsen av modellavtalet och dess kommentar – en kommentar till kommentaren
	2.6.3 Tolkningsregler i skatteavtalen
	2.6.4 Betydelsen av tidigare praxis


	3 Tax treaty override
	3.1 Något om begreppet jämte problematiken
	3.2 Missbruk av skatteavtal – rätt till interna motverkansåtgärder?
	3.3 Åtgärder om treaty override anses föreligga

	4 Skatteavtalens rättsliga ställning i svensk rätt
	4.1 Den internationella skatterättens två delar
	4.2 Förhållandet mellan de två delarna
	4.3 Problemet – skatteavtalets dubbla status
	4.3.1 Normhierarkins uppbyggnad – inledande anmärkningar
	4.3.2 På vilken nivå befinner sig skatteavtalet?
	4.3.2.1 Betydelsen av skatteavtalets ingående och implementering
	4.3.2.2 Betydelsen av skatteavtalets folkrättsliga arv

	4.3.3 Sammanfattning normhierarki


	5 Normkollision mellan skatteavtal och intern rätt?
	5.1 Introduktion
	5.2 RÅ 2008 ref. 24
	5.2.1 Bakgrund jämte rättsfråga
	5.2.2 Svenska CFC-regler
	5.2.3 Skatterättsnämnden
	5.2.4 Regeringsrätten

	5.3 Något kort om de reaktioner som följde efter RÅ 2008 ref. 24
	5.3.1 Folkrättslig metod
	5.3.2 Konstitutionell metod men med folkrättsliga inslag
	5.3.3 Konstitutionell metod

	5.4 RÅ 2010 ref. 112
	5.4.1 Bakgrund jämte rättsfråga
	5.4.2 Tioårsregeln – 3 kap. 19 § IL
	5.4.3 Skatterättsnämnden
	5.4.4 Regeringsrätten
	5.4.5 Regeringsrådet Ståhls skiljaktiga mening

	5.5 Regelkonkurrens
	5.5.1 Var står vi i dagsläget?
	5.5.2 Verklig respektive skenbar regelkonkurrens 

	5.6 De allmänna derogationsprinciperna
	5.6.1 Tre alternativ
	5.6.1.1 Skatteavtal som lex superior
	5.6.1.2 Skatteavtal som lex specialis
	5.6.1.3 Skatteavtal som lex posterior

	5.6.2 Lämpligheten av att låta regelkonflikten lösas av derogationsprinciper


	6 Internationell jämförelse
	6.1 Introduktion
	6.2 Olika länder – olika utgångspunkter
	6.2.1 Tre studerade möjligheter
	6.2.2 Utvecklingslinje

	6.3 Traktater och de nationella parlamenten – vad spelar rollerna för roll?
	6.4 Närmare om de valda vägarna
	6.4.1 Skriven konstitutionell lösning
	6.4.2 Skriven konstitutionell lösning – men inte i konstitutionen
	6.4.3 Företräde genom oskriven konstitutionell rätt
	6.4.4 Konstitutioner som inte behandlar traktaters ställning
	6.4.5 Tyskland
	6.4.6 Illustration av konstitutionell utvecklingslinje – Italien


	7 Epilog – slutet gott, allting gott?
	7.1 Probleminventering
	7.2 Syftet bakom ingående av skatteavtal och skatteavtalets rättsliga ställning i svensk rätt 
	7.3 Vad vinner företräde om en tillämpning av skatteavtalet respektive den interna rätten leder till oförenliga följder?
	7.4 Kan verklig normkollision sägas uppstå? 
	7.5 Går det att förena RÅ 2008 ref. 24 med RÅ 2010 ref. 112 – undantagsregelns räckvidd?
	7.6 Hur ser andra stater på normkollisionsproblematiken?

	Käll- och litteraturförteckning
	Rättsfallsförteckning

