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Summary 

 
The OECD initiated the BEPS project in 2013 with the purpose of eliminating 

tax avoidance and profit shifting. One of the actions in the project aims to 

change the current definition of permanent establishments in the OECD 

model convention, especially concerning dependent and independent agents. 

 

The current definition of a permanent establishment has, with the exception 

of minor changes, been in use since 1963 when the first model convention 

was published. Due to technological progress the definition has come to be 

regarded as outdated, providing companies with opportunities to circumvent 

the regulations and locate profits to countries other than those in which they 

have arisen. Articles 5.5 and 5.6 of the model convention have been 

considered to be particularly vulnerable to such forms of abuse. 

 

Currently, article 5.5 states that a permanent establishment arises for an 

enterprise if, in a specific country, there is a person with the authority to act 

on behalf of the enterprise who also has and habitually exercises the authority 

to conclude contracts in the name of the enterprise. There is, however, an 

exception in article 5.6 that provides the non-existance of a permanent 

establishment if the agent is independent, such as a commissionaire or a 

broker. In the proposed changes to the article the creation of a permanent 

establishment is no longer contingent on whether or not an agent has a power 

of attorney or signatory authority. Instead, it is sufficient if the agent has a 

leading roll in negotiations leading up to the conclusion of contracts. The 

proposed changes also state that contracts concluded by the agent no longer 

need to be in the name of the enterprise as long as they concern the transfer 

of ownership of products or services belonging to the enterprise. The explicit 

exception for commissionaires and brokers in article 5.6 is removed and 

furthermore, agents are no longer considered to be truly independent if they 

act exclusively or almost exclusively on behalf of one or more enterprises to 

whom they are closely related. While the current definition of a permanent 

establishment focuses on the legal capacity of the agent the proposed 

definition focuses on the actions of the agent, and the proposed changes could 

lead to numerous permanent establishments coming into existence.  

 

The effects of the propsed changes are uncertain as the process of 

implementation is yet to be determined. An ambulatory approach to the 

proposed changes is most likely not in accordance with statements made in 

doctrine, which means that current double tax agreements as well as domestic 

law would need to be modified. 
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Another action proposed within the project is the creation of a multilateral 

instrument with the ability to change current treaties. This would mean that 

existing tax conventions would be included by the changes, but it is not 

obvious that signing such an instrument would be advantageous and it is 

presently not certain that it will be signed. Conversely, it would clearly be in 

Sweden’s best interests to implement the new definition in domestic law if 

enough countries choose to sign the multilateral instrument since the relative 

status of a tax agreement compared to domestic law would render the current 

definition more or less unusable. The proposed changes are most likely going 

to decrease the Swedish tax base but if the proposed changes are not 

implemented other problems may occur, such as administrative burdens and 

a lack of legal security.  
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Sammanfattning 

År 2013 initierades BEPS-projektet av OECD, vilket syftar till att motverka 

skatteflykt och erodering av skattebaser. En av projektets åtgärdspunkter 

(nummer 7) har till ändamål att förändra definitionen av vad som utgör ett 

fast driftställe enligt OECD:s modellavtal. 

 

Den nuvarande definitionen av ett fast driftställe har varit i stort sett 

oförändrad sedan den infördes i modellavtalet 1963. I takt med den tekniska 

utvecklingen har den dock ansetts föråldrad och därigenom har risken ansetts 

finnas för att företag kan kringgå regleringen. Således riskerar inkomster att 

bli beskattade i andra länder än där de faktiskt uppkommit. Framförallt 

regleringen i modellavtalets artikel 5.5 och 5.6 har ansetts öppna för sådana 

möjligheter. 

 

Den nuvarande lydelsen i artikel 5.5 stadgar att en oberoende representant 

kan utgöra ett fast driftställe om denne regelbundet använder en fullmakt och 

sluter avtal i företagets namn. Vidare fastslås i artikel 5.6 att ett fast driftställe 

inte föreligger om representanten är oberoende från företaget ekonomiskt och 

juridiskt, exempelvis genom att agera som en mäklare eller kommissionär. I 

de föreslagna ändringarna av artikel 5.5 framkommer att en fullmakt inte 

längre ska utgöra ett krav för att ett fast driftställe ska kunna uppkomma, utan 

istället är det tillräckligt att en representant innehar en ledande roll i 

förhandlingarna som leder fram till avtalet. Vidare är det inte längre 

nödvändigt att avtalen ingås i företagets namn om dessa avser transferering 

av produkter eller tjänster tillhöriga företaget i fråga. I artikel 5.6 avskaffas 

sedan det uttryckliga undantaget för mäklare och kommissionärer samtidigt 

som skärpta krav innebär att en representant inte kan anses vara oberoende 

om denne agerar uteslutande, eller nästan uteslutande, för ett eller flera 

företag som denne är nära sammankopplad med. Genom den nya definitionen 

riktas fokus på representantens agerande snarare än dennes rättsliga kapacitet. 

Artikel 5.5 får ett utvidgat tillämpningsområde samtidigt som artikel 5.6 blir 

snävare, vilket medför att fler fasta driftställen kan uppkomma. 

 

Effekterna av BEPS-projektets föreslagna ändring av definitionen av ett fast 

driftställe är ännu något oklara. En ändring av modellavtalet får ingen direkt 

effekt för redan ingångna skatteavtal och internrättsliga regleringar, då ett 

sådant ambulatoriskt förhållningssätt till de föreslagna ändringarna inte är i 

linje med vad som uttalats i doktrin. Därför föreslås i projektet ett multilateralt 

instrument som ska kunna förändra redan ingångna avtal. Huruvida 

instrumentet verkligen kommer att undertecknas är inte helt klarlagt då det 

finns aspekter som talar både för och emot. Vad som däremot tycks stå klart 
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är att Sverige bör implementera den nya definitionen av ett fast driftställe om 

tillräckligt många länder ansluter sig till den. En situation där skatteavtal och 

interna regleringar skiljer sig åt mellan olika länder skulle potentiellt sett 

kunna leda till risken för ökad dubbelbeskattning. Det står också klart att inte 

bara skatteavtal behöver ändras utan även den internrättsliga definitionen i 

Inkomstskattelagen. Skatteavtalens starka ställning i förhållande till intern 

rätt skulle annars riskera att den svenska internrättsliga definitionen av fasta 

driftställen blir mer eller mindre verkningslös, åtminstone i förhållande till 

länder med vilka Sverige ingått skatteavtal.  

 

Den nya definitionen riskerar att drabba den svenska skattebasen negativt. Att 

inte implementera den skulle dock kunna medföra än värre konsekvenser, 

exempelvis i form av administrativa bördor och minskad förutsebarhet.  



8 

 

Förord 

Inför att den fjärde terminen på juristprogrammet skulle börja frågade jag en 

vän som redan läst kurserna vad hon tyckte om skatterätten. ”Ja… Jag tycker 

väl att man kan jämföra den med dementorerna i Harry Potter. Den liksom 

suger livslusten ur en.” Efter det svaret var det inte med speciellt höga 

förhoppningar jag påbörjade kursen, men ganska snart insåg jag att det trots 

allt var väldigt roligt. Till och med så roligt att det blev inom det ämnet jag 

valde att skriva min examensuppsats.  

 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Maria Hilling för stöd och 

värdefulla synpunkter. Stort tack också till min familj för deras stöd och hjälp 

med korrekturläsning, tack till Alex och KG för hjälp med korrekturläsning 

och tack till Deloitte i Malmö för att jag fick möjlighet att göra praktik där 

parallellt med att jag skrev min uppsats. Slutligen ett stort tack till alla vänner 

jag fått i Lund som gjort att min studietid har varit fantastiskt rolig. För att 

vara på den säkra sidan vill jag också tacka alla som inte blivit nämnda men 

som hade förtjänat att bli det. Tack! 

 

Carl-Johan Söderström 

Lund 26 maj 2016 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

”Förr i tiden resulterade förändrade ekonomiska förhållanden i krig. Idag 

har det lett till BEPS.”1 

 

Den internationella beskattningen är ett område som är i ständig förändring. 

När den globala marknaden förändras behöver också befintliga regler 

gällande fördelning av beskattningsrätten ses över. Ett av de områden som är 

i förändring är definitionen av vad som utgör ett fast driftställe enligt OECD:s 

modellavtal. 

 

Ett fast driftställe innebär att om ett företag anses ha en tillräckligt tydlig 

koppling till ett annat land än där det har sin hemvist, blir inkomster 

hänförliga dit beskattade där. Gällande kopplingen till det land där inkomsten 

uppkommer uppställs vissa krav som går att finna i såväl OECD:s modellavtal 

som i den svenska Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229, vidare benämnd IL). 

Dessa krav är anpassade för att se till att beskattningen av sådana inkomster 

sker på ett så rättvist sätt som möjligt. I takt med tekniska framsteg och en 

alltmer globaliserad marknad, har dock delar av den nuvarande fördelningen 

av beskattningsrätten i OECD:s modellavtal inte ansetts ha följt med i den 

rådande utvecklingen, då regler kunnat kringgås. Det riskerar att ge upphov 

till skatteplanering, vilket i sin tur riskerar att urholka länders skattebaser.  

 

För att råda bot på den problematiken initierade OECD under 2013 ett projekt 

för att motverka både erodering av länders skattebaser samt skatteflykt, 

BEPS-projektet.2 Projektet resulterade i att OECD i oktober 2015 publicerade 

sina slutrapporter, innehållandes 15 åtgärdspunkter. En av dessa 

åtgärdspunkter, nummer sju, ger förslag på en ändrad lydelse angående vad 

som ska kunna konstituera ett fast driftställe, bland annat vad gäller den så 

kallade agentregeln där definitionen av vad som utgör en beroende 

representant utvidgas. Den föreslagna definitionen är inte helt okontroversiell 

och frågan är om Sverige kommer att implementera den. 
 

                                                 
1 Intervju med Krister Andersson, avdelningschef skatteavdelningen, Svenskt Näringsliv, 

2016-04-21. 
2 OECD – Adressing Base Erosion and Profit Shifting. Publicerad 2013-02-12. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Ett av uppsatsens syften är att utreda vilka konsekvenser de föreslagna 

ändringarna av definitionen av ett fast driftställe inom ramen för BEPS 

åtgärdspunkt 7 kan komma att få för svensk rätt. Vidare syftar uppsatsen till 

att utröna vilka skillnader som föreligger mellan den tidigare lydelsen och den 

som föreslagits med anledning av BEPS-projektet.  

 

Eftersom BEPS-projektet åtgärdspunkt 7 ändrar lydelsen i modellavtalet och 

dess kommentarer behöver deras status som rättskällor utrönas. Framför allt 

utreds deras förhållande till nationell rätt i händelse av ändrade lydelser. 

 

När projektets konsekvenser granskas handlar en stor del om hur eventuella 

implementeringsåtgärder ska vidtas varför också de ligger inom ramen för 

uppsatsen syfte. BEPS-projektets åtgärdspunkt 15 behandlar den frågan och 

kommer därför också att redogöras för. I det avseendet utreds också övriga 

länders inställning till implementeringsåtgärder i viss mån eftersom det kan 

påverka hur Sverige väljer att agera. 

 

Syftet mynnar ut i följande frågeställningar: 

 

 Hur ser den nuvarande regleringen ut i svensk rätt samt i OECD:s 

modellavtal gällande fast driftställe, framförallt avseende beroende 

och oberoende representanter? 

 Vad innebär BEPS åtgärdspunkt 7 och vilka skillnader föreligger 

jämfört med den tidigare definitionen i modellavtalet? 

 Hur kan den nuvarande definitionen av fasta driftställen i 

modellavtalet och i intern svensk rätt förändras med anledning av 

BEPS-projektet? 

 Bör och kommer Sverige att implementera de föreslagna ändringarna 

av vad som utgör ett fast driftställe? 
 

1.3 Avgränsningar 

Fokus för uppsatsen är beroende representanter i OECD:s modellavtal artikel 

5.5 samt undantaget för oberoende representanter i artikel 5.6 och hur dessa 

artiklar ändras med anledning av BEPS-projektet. Det finns dock fler 

föreslagna ändringar gällande fasta driftställen som ingår i BEPS 

åtgärdspunkt 7 men dessa kommer endast att nämnas kort, i syfte att ge 

läsaren en heltäckande bild av hur definitionen av vad som utgör ett fast 

driftställe kan komma att ändras.  
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I samband med bedömningen huruvida det finns ett fast driftställe eller ej 

uppstår också frågan hur eventuell vinst ska allokeras dit. Det är en fråga som, 

liksom definitionen av ett fast driftställe, behandlas i BEPS-projektet men då 

den i skrivande stund inte är slutligt avgjord har jag valt att inte fokusera på 

den i min framställning. 

 

Någon utförlig analys av hur projektet kommer att påverka skattesubjekten, 

det vill säga företagen, kommer inte att presenteras. Anledningen är främst 

att jag anser att det hade blivit en alltför omfattande sammanställning. Några 

korta påpekanden kommer dock att redogöras för i samband med analysen av 

huruvida Sverige bör implementera de föreslagna ändringarna eller inte. 
 

1.4 Terminologi 

Inom den internationella beskattningen finns ibland flera begrepp för samma 

sak. Ett exempel utgörs av dubbelbeskattningsavtal och skatteavtal. I den här 

framställningen kommer enbart begreppet skatteavtal att användas. Ett annat 

exempel utgörs av ”modellavtal” i och med att det finns fler modellavtal än 

enbart OECD:s. När en hänvisning görs till ”modellavtalet” i framställningen 

nedan är det dock alltid OECD:s modellavtal som åsyftas.  

 

Vidare ska påpekas att det finns både juridisk såväl som ekonomisk 

dubbelbeskattning. Den förstnämnda handlar om att samma skattesubjekt blir 

beskattat i flera länder medan den senare termen syftar på att en och samma 

inkomst blir beskattad flera gånger, dock hos olika skattesubjekt.3 I den 

följande framställningen kommer termen dubbelbeskattning att användas vid 

flera tillfällen och det är då den juridiska dubbelbeskattningen som avses. 

 

Regeringsrätten bytte 2011 namn till Högsta förvaltningsdomstolen. Då 

samtliga avgöranden som refereras till i uppsatsen avser tiden före namnbytet, 

kommer instansen att hänvisas till som Regeringsrätten.  

 

När uttrycket ”agentregeln” används inkluderas både artikel 5.5 och 5.6 i 

modellavtalet. Personer som i sitt agerande faller in under någon av 

artiklarnas tillämpningsområde kommer både att hänvisas till som agenter 

och som representanter. 
 

                                                 
3 Kristoffersson Eleonor, EU-rätten och dubbelbeskattning på mervärdesskatteområdet, 

2012 s. 439. 
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1.5 Metod och material 

I de deskriptiva delarna av uppsatsen tas utgångspunkt främst från ett de lege 

lata-perspektiv4 där gällande rätt presenteras och då används huvudsakligen 

en klassisk rättsdogmatisk metod. Det innebär att primärkällorna såsom 

lagtext, förarbeten, praxis och juridisk doktrin används.5  

 

När gällande rätt presenteras i ett internationellt perspektiv används OECD:s 

modellavtal, samt dess kommentarer, i stor utsträckning. Rättskällevärdet av 

dessa beskrivs mer utförligt i kapitel 3. Avseende tolkningen av modellavtalet 

används också doktrin samt, i mindre utsträckning, internationell praxis. För 

svensk rätts vidkommande saknas prejudicerande praxis vad gäller tolkning 

av den så kallade agentregeln. Ett kammarrättsavgörande kommer dock att 

hänvisas till men prejudikatvärdet är lägre jämfört med avgöranden från 

högsta instans. Det innebär att ledning för tolkning får sökas i förarbeten och 

doktrin. I det sammanhanget används också ställningstaganden och 

handledning från Skatteverket. Rättskällevärdet av sådana källor må sakna 

samma relevans som primärkällorna men utgör ändå en indikation på hur 

regleringen kan komma att tolkas. Ytterligare en källa utgörs av 

telefonintervjuer med företrädare för Svenskt Näringsliv och 

Finansdepartementet. Information från dessa har dock använts sparsamt. 

 

När de föreslagna ändringarna inom ramen för BEPS åtgärdspunkt 7 redogörs 

för används främst slutrapporten som underlag. Då den presenterades i 

oktober 2015 finns det begränsat med doktrin i klassisk bemärkelse, såsom 

tryckta böcker, att tillgå och för ytterligare vägledning används därför främst 

diverse juridiska artiklar.  

 

När BEPS-projektets effekter diskuteras görs en komparation där gällande 

rätt analyseras mot bakgrund av de föreslagna ändringarna. Även ett de lege 

ferenda-perspektiv6 anläggs på diskussionen där målet är att utröna hur den 

svenska rättsliga regleringen kring fasta driftställen borde se ut med anledning 

av BEPS-projektets påverkan. 

 

I den analyserande delen av uppsatsen används i viss mån också ett 

rättssociologiskt perspektiv, vilket innebär att en diskussion förs hur rätten 

påverkar samhället och vice versa. 7 I den förevarande situationen handlar det 

                                                 
4 ”Rätten som den är”, se bl a Svensson Eva-Maria, De lege interpretata – om behovet av 

metodologisk reflektion, 2014 s. 211. 
5 Kleineman Jan, Rättsdogmatisk metod, 2013 s. 21 
6 ”Rätten som den borde vara”, se bl a Svensson s. 211. 
7 Hydén Håkan, Rättssociologi – om att undersöka relationen mellan rätt och samhälle, 

2013 s. 207 ff. 
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om att effekten av de föreslagna ändringarna inom ramen för BEPS 

åtgärdspunkt 7 diskuteras mot bakgrund av rådande politiska och ekonomiska 

omständigheter, både i Sverige och i övriga världen. En liten del i analysen 

tar också utgångspunkt i ett komparativt perspektiv där projektets effekter 

jämförs mellan Sverige och utvecklingsländer. Det är på inget sätt en 

uttömmande beskrivning utan den syftar endast till att ge läsaren en bild av 

hur olika länder kan påverkas på olika sätt, vilket också är till stöd för den 

rättssociologiska diskussionen. 
 

1.6 Forskningsläge 

Begreppet fast driftställe och agentregeln i OECD:s modellavtal har 

behandlats i flertalet böcker och artiklar tidigare. BEPS-projektets 

slutrapporter publicerades dock så sent som i oktober 2015 varför litteraturen 

på området är tämligen begränsad. Ett antal artiklar har publicerats men 

ytterst få behandlar exempelvis vilken påverkan projektet får för intern rätt.  

 

Gällande tidigare examensuppsatser finns det ett fåtal som behandlar BEPS 

åtgärdspunkt 7. Dessa är dock skrivna innan slutrapporterna presenterades 

och har i huvudsak haft andra syften och frågeställningar i jämförelse med 

vad den här uppsatsen har.  
 

1.7 Disposition 

I kapitel 2 ges en beskrivning av vad skatteavtal är samt vilket förhållande de 

har till nationell rätt. Förhållandet till nationell rätt beskrivs med 

utgångspunkt ur främst ett svenskt perspektiv. Därefter ges i kapitel 3 en 

beskrivning av OECD i allmänhet och dess modellavtal i synnerhet. Vidare 

återges den uppfattning som finns i litteratur och praxis avseende 

modellavtalets tolkning och rättskällevärde. I kapitel 4 behandlas sedan den 

nuvarande definitionen av fast driftställe, både vad gäller modellavtalet såväl 

som svensk intern rätt.  

 

När ovanstående delar är presenterade riktas fokus mot BEPS-projektet, 

vilket beskrivs allmänt i kapitel 5. I kapitel 6 redogörs sedan för de ändringar 

som är föreslagna gällande definitionen av ett fast driftställe inom ramen för 

åtgärdspunkt 7. Kapitel 7 fokuserar därefter på implementeringen av de 

föreslagna ändringarna.  

 

Efter att ovanstående delar är återgivna presenteras min analys i kapitel 8. 

Först analyseras de föreslagna ändringarna och därefter riktas fokus på hur de 

dessa ändringar kan komma att förändra den svenska internrättsliga 
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definitionen av vad som utgör ett fast driftställe. Avslutningsvis presenteras 

mina slutsatser i kapitel 9.  
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2 Internationell beskattning 

2.1 Beskattningsprinciper 

Vid beskattning av skattesubjekt där mer än ett land har ett skatteanspråk 

behöver nationell såväl som internationell skatterätt undersökas. Den 

internationella skatterätten kan delas in i två delar, dels den interna 

internationella skatterätten och dels dubbelbeskattningsavtalsrätten. 

Dubbelbeskattningsavtalsrätten, vilken grundar sig på ingångna skatteavtal 

med andra länder, beskrivs mer utförligt nedan. Den interna internationella 

skatterätten utgörs av nationell lagstiftning, såsom exempelvis 

Inkomstskattelagen för Sveriges del.8 

Inom den internationella beskattningen finns två huvudprinciper för 

fördelningen av beskattningsrätten vilka de flesta stater använder sig av för 

att grunda ett skatteanspråk. En av dessa är hemvistprincipen vilken innebär 

att en persons hemviststat beskattar inkomsten, oavsett var någonstans den 

har uppkommit. Den andra principen utgörs av källstatsprincipen som innebär 

att den stat där inkomsten uppkommit också har beskattningsrätten, 

oberoende av var någonstans skattesubjektet har sin egentliga hemvist.9 Dessa 

principer har en varierande frekvens gällande användning, men flera länder 

använder sig av båda principerna.10 Ytterligare en princip, som dock inte är 

lika vanligt förekommande, är nationalitetsprincipen. Dess innebörd är att det 

land där den skattskyldige är medborgare beskattar hela inkomsten, oavsett 

var någonstans den har uppkommit eller var den skattskyldige har sin 

hemvist.11  

Beskattning av fasta driftställen är baserad på källstatsprincipen. Huruvida 

ökad rätt till sådan beskattning kan vara till gagn för den nationella 

skattebasen är beroende av flera faktorer. I det förevarande fallet handlar det 

bland annat dels om landets beroende av skatteintäkter från företag, dels 

huruvida landet är export- eller importberoende, där Sverige tillhör den 

förstnämnda kategorin12. En kort jämförelse mellan Sverige och 

utvecklingsländerna illustrerar hur länder påverkas på olika sätt. Flera av 

utvecklingsländerna har en betydande del av sina skatteintäkter från 

beskattningen av företag. Som en jämförelse består Sveriges intäkter från 

                                                 
8 Dahlberg Mattias. Fast driftställe – ett begrepp på drift? 1993 s. 712.  
9 http://www.skatteverket.se/download/18.84f6651040cdcb1b480002604/kap01.pdf 2016-

05-14. 
10 Dahlberg Mattias, Internationell beskattning, 2014 s. 28 f.  
11 Källqvist Jan, Köhlmark Anders, Internationella skattehandboken 2007, s. 18 f. 
12 Rapport från riksdagen 2014/15:RFR15 – Skatteutskottets seminarium om internationellt 

samarbete mot skatteflykt s. 25. 

http://www.skatteverket.se/download/18.84f6651040cdcb1b480002604/kap01.pdf
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företagsbeskattningen av mindre än tio procent av de sammanlagda 

skatteintäkterna medan motsvarande siffra i exempelvis Rwanda är 70 

procent.13 I utvecklingsländerna uppgår dessutom bolagsskatten till ungefär 

dubbelt så mycket (ca fyra procent) av ländernas BNP jämfört med 

Sveriges.14 Förhållandena kommer att beröras ytterligare i framställningens 

analys. 
 

2.2 Skatteavtal 

Genom att stater kan tillämpa olika principer för att grunda sina skatteanspråk 

finns det en risk att två eller flera länder anser sig ha beskattningsrätt till en 

och samma inkomst. För att undvika att inkomster blir beskattade i mer än ett 

land ingås ofta skatteavtal mellan olika länder där beskattningsrätten fördelas 

mellan avtalsparterna. Sådana avtal kan vara både bilaterala och multilaterala. 

Skatteavtal har till syfte att både undvika, eller lindra, dubbelbeskattning och 

att motverka skatteflykt.15  

Idag finns över 3000 skatteavtal världen över. Sverige har totalt ingått 

skatteavtal med 83 länder, samt begränsade avtal om skattskyldighet i vissa 

fall och avtal om informationsutbyte med ytterligare 44 länder.16 En majoritet 

av de avtal som Sverige är part i har utvecklats mot bakgrund av OECD:s 

modellavtal.17 De flesta av de avtal som ingåtts världen över är bilaterala och 

om en ändring i avtalen ska göras behöver den förhandlas fram mellan de 

berörda staterna, vilket är tidskrävande.18 

Stater kan ha antingen ett monistiskt eller ett dualistiskt system där det senare 

kräver att internationella avtal införlivas med nationell rätt. Dualism tillämpas 

i svensk lagstiftning och införlivandet sker med hjälp av en så kallad 

införlivandelag eller en inkorporationslag.19 I Sverige beslutas om ingående 

såväl som uppsägning av skatteavtal alltid av regeringen.20 Det som är 

utmärkande för dualistiska stater är att skatteavtal har en dubbel karaktär. 

Dels finns den folkrättsliga aspekten gällande staters förpliktelser sinsemellan 

                                                 
13 Rapport från riksdagen 2014/15:RFR15 – Skatteutskottets seminarium om internationellt 

samarbete mot skatteflykt s. 13.  
14 Rapport från riksdagen 2014/15:RFR15 – Skatteutskottets seminarium om internationellt 

samarbete mot skatteflykt s. 24. 
15 Jacobsson Linus, Dotterbolag som fast driftställe, 2012 s. 506. 
16 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/15311.html 2016-05-16. 
17 Berglund, Martin, The Impact of the OECD and UN Model Conventions on Bilateral Tax 

Treaties, 2012 s. 1056. 
18 Linderfalk Ulf, Hilling Maria, The Use of OECD Commentaries as Interpretative Aids – 

The Static/Ambulatory Approaches Debate Considered From the Perspective of 

International Law, 2015 s. 14. 
19 Dahlberg 2014 s. 249. 
20 Källqvist, Köhlmark s. 24. 

http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/15311.html
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och dels finns den internrättsliga aspekten avseende staten och de som 

omfattas av avtalet.21 

2.3 Förhållandet mellan skatteavtal och intern rätt 

Den rådande uppfattningen hos majoriteten av världens stater är att ett 

skatteavtal endast kan begränsa och således inte utvidga en stats 

beskattningsrätt, vilket Lindencrona kallar för dubbelbeskattningsavtalens 

gyllene regel.22 Det innebär därför att beskattningsrätten måste kunna grundas 

på ett lands interna rätt.23 En konsekvens av det är att skatteavtal måste läsas 

tillsammans med nationell intern rätt för att beskattningsrätten ska kunna bli 

klarlagd.24  

Principen att ett skatteavtal enbart kan inskränka och inte utöka ett lands 

beskattningsrätt, finns ofta lagstadgad. I de skatteavtal där Sverige är part 

finns numera alltid en sådan regel införd, exempelvis i 2 § i införlivandelagen 

till skatteavtalet mellan Sverige och USA (SFS 1994:1617.).25 

I händelse av att en konflikt uppstår mellan innehållet i ett skatteavtal och 

svensk nationell rätt finns flera möjliga lösningar gällande vilken av 

rättskällorna som ska ges företräde. Dels finns principen om att senare 

tillkommen lag ska ges företräde, lex posterior, dels finns principen om att 

speciallag går före generell lag, lex specialis. Gällande skatteavtal finns stöd 

i litteratur för att de ska ses som lex specialis i förhållande till nationell rätt 

men Regeringsrätten har i två mål ändå givit nationell intern rätt företräde i 

mål som handlade om CFC-reglerna.26 Domstolens resonemang byggde i 

dessa fall på att CFC-reglerna hade tillkommit efter skatteavtalet men i 

doktrin, där målen fått utstå en del kritik, har också spekulerats i om inte 

principen om lex specialis också beaktats.27 Hur frågan skulle bedömas i 

händelse av en konflikt mellan ett skatteavtal och reglerna om fast driftställe 

i IL kommer att behandlas i uppsatsens analys. Det understryks dock i doktrin 

att skatteavtal som uppkommit efter nationell lagstiftning ska ha företräde 

framför nationell intern rätt enligt principen om lex posterior, samt att 

skatteavtal normalt sett borde ha företräde med hänvisning till principen om 

lex specialis.28 Den principen har sedan slagits fast av Regeringsrätten som 

påpekat att skatteavtal ska ha företräde, oavsett vid vilken tidpunkt avtalen 

                                                 
21 Lindencrona Gustaf, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, 1994 s. 11. 
22 Lindencrona s. 24. 
23 Miller Angharad, Oats Lynne, Prniciples of International Taxation, 2014 s. 215. 
24 Jonsson Lars, Inkomstskattelag (1999:1229) 2 kap. 29 §, Lexino 2014-01-01. 
25 Dahlberg 2014 s. 258. 
26 Rå 2008 ref. 24 och RÅ 2008 not. 61. 
27 Kleist David, Methods for elimination of double taxation under double tax treaties – with 

particular reference to the application to double tax treaties in Sweden, 2012 s. 61. 
28 Kleist s. 60. 
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ingåtts eller huruvida nationell intern rätt reglerar vissa speciella delar. Något 

lagstadgat stöd för att aldrig låta nationell intern rätt ha företräde finns dock 

inte enligt domstolen som skrev ”det finns emellertid inget formellt eller 

konstitutionellt hinder mot att lagstiftaren inför skattebestämmelser som 

strider mot ett redan införlivat skatteavtal”.29  

Även internationellt försperåkas principen om att skatteavtal utgör lex 

specialis i förhållande till nationell rätt, bland annat av Lang.30 I litteratur 

framhävs även principen om pacta sunt servanda vilket än mer talar för att ett 

skatteavtal ska ges företräde.31 Andra författare går också så långt som att 

hävda att det är en nödvändighet att skatteavtal ges företräde framför nationell 

intern rätt för att systemet ska fungera.32  

                                                 
29 RÅ 2010 ref. 112. 
30 Lang Michael, Introduction to the law of double taxation conventions, 2013 s. 37 f. 
31 Dahlberg 2014 s. 262. 
32 Berglund Martin, Cejie Katia, Basics of international taxation – from a methodological 

point of view, 2014 s. 39. 
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3 OECD:s modellavtal 

3.1 Historik 

Den första upplagan till vad som senare skulle mynna ut i skapandet av 

OECD, bildades 1948 i syfte att reformera Marshallplanens arbete med att 

bygga upp Europa efter andra världskriget. I motsats till hur resonemangen 

hade förts efter första världskriget var ländernas ledare nu inriktade på att 

bevara freden genom samarbete och gemensam uppbyggnad, snarare än 

genom bestraffningar. Organisationen som bildades hette OEEC 

(Organization for European economic cooperation) och den verkade bland 

annat för att uppmärksamma respektive lands regering på den 

beroendeställning ländernas ekonomier hade i förhållande till varandra. 

Behovet av samarbete gällande ekonomi och utveckling var dock inte 

begränsad till enbart Europa och i slutet av 1960 fick de europeiska 

medlemsländerna sällskap av USA och Kanada som då signerade den nya 

OECD-konventionen. När den väl trädde ikraft året efter hade organisationen 

för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) fötts. Idag, 55 år senare, 

har organisationen 34 medlemsländer som kontinuerligt arbetar för att, inom 

organisationens verksamhetsområde, identifiera problem och finna lösningar 

på dem.33 Organisationens uttalade mål är att verka för att förbättra den 

ekonomiska och sociala standarden för människor runt om i världen34 och 

genom OECD erbjuds ett forum för medlemsländernas regeringar att 

diskutera och hitta lösningar på gemensamma problem. Därigenom 

stimuleras en långsiktig ekonomisk tillväxt och utökad världshandel.35 
 

Ett av OECD:s verksamhetsområden utgörs av dess modellavtal som fördelar 

beskattningsrätten mellan olika länder och också syftar till att motverka 

skatteflykt. Sverige har varit medlem i OECD sedan organisationen bildades 

och följer modellavtalet i stor utsträckning när skatteavtal förhandlas fram.36 

Det första modellavtalet trädde ikraft 1963 och har sedan dess ändrats endast 

ett fåtal gånger.37 Två nya versioner lanserades 1977 respektive 1992 och det 

är den sistnämnda versionen som, med vissa mindre ändringar, nu är gällande. 

OECD:s modellavtal har till ändamål att fördela beskattningsrätten mellan 

olika stater beroende på vilket inkomstslag som den aktuella situationen avser 

och syftet är att en gemensam modell ska finnas för utformningen av 

skatteavtal.38  

                                                 
33 http://www.oecd.org/about/history/ 2016-02-03. 
34 http://www.oecd.org/about/ 2016-01-22. 
35 Skatteverket, Tolkning och tillämpning av skatteavtal m.m s. 363. 
36 Dahlberg 2014 s. 254 f. 
37 Skatteverket, Tolkning och tillämpning av skatteavtal m.m s. 365. 
38 Amatucci Andrea, International Tax Law, 2006 s. 151 f. 

http://www.oecd.org/about/history/
http://www.oecd.org/about/
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3.2 Modellavtalets innehåll 

Modellavtalet innehåller 31 artiklar där artikel 6-22 fördelar 

beskattningsrätten till olika inkomster. Övriga artiklar kan delas in i 

definitionsartiklar, metodartiklar samt övriga artiklar. Både fysiska såväl som 

juridiska personer omfattas av avtalet.39 Det krävs dock att skattesubjektet har 

hemvist i en av, eller båda, de avtalsslutande staterna.40  
 

 

Till modellavtalet finns kommentarer och andra rekommendationer, ofta så 

kallade guidelines,41 bifogade. De beskrivs mer utförligt senare i 

framställningen men utgör relevanta tolkningsverktyg.42  
 

3.3 Tolkning av modellavtalet 

I modellavtalet framhålls att tolkningen av vad som stadgas däri ska ske mot 

bakgrund av avtalets sammanhang. Om ett sådant förfarande inte är möjligt 

ska ledning sökas med hjälp av nationell rätt.43 Diskussion förs i doktrin 

huruvida det är källstatens eller domstolslandets lagstiftning som åsyftas och 

exempelvis Dahlberg förespråkar det sistnämnda alternativet. Anledningen är 

främst att domstolslandet bättre torde kunna det egna landets lagar, även om 

det andra landets lagstiftning också behöver beaktas.44 Lang påpekar dock att 

det är mycket ovanligt att nationell rätt behövs för att kunna tolka begrepp i 

modellavtalet.45 För svensk rätts vidkommande har Regeringsrätten uttalat att 

tolkning av skatteavtal ska gå ut på att utröna den gemensamma partsavsikten 

och den ska fastställas i enlighet med artikel 31-33 i Wienkonventionen.46  

 

Ytterligare en fråga i samband med tolkningen av modellavtalet är huruvida 

praxis från andra länder kan vara vägledande. Norges Høyesterett har i det 

sammanhanget konstaterat att praxis från andra länders högsta instanser ”må 

ha vekt vid tolkinga”.47 Huruvida övriga länder ansluter sig till den slutsatsen 

är dock oklart. Inom litteraturen har ställningstagandet både kritiserats och 

ansetts vara korrekt.48 
 

                                                 
39 OECD:s modellavtal artikel 3. 
40 OECD:s modellavtal artikel 1. 
41 Exempelvis avseende internprissättning. 
42 Hultqvist Anders, Wiman Bertil, BEPS – implementering i svensk skatterätt, 2015 s. 317 

och 321. 
43 OECD:s modellavtal artikel 3.2. 
44 Dahlberg 2014 s. 256 f. 
45 Lang Michael, s. 44 f. 
46 RÅ 1996 ref. 84. 
47 Norges Høyesterett, HR-2011-02245-A, Dell Products mot Staten. 
48 Zimmer Frederik, Norway – Agency Permanent Establishment, 2012 s. 74 f. 
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3.4 Modellavtalets kommentarer  

Till var och en av artiklarna i modellavtalet finns kommentarer bifogade. 

Kommentarerna har till syfte att förklara och tolka bestämmelserna i 

respektive artikel och därigenom underlättas tillämpningen av avtalet.49 

Vidare utgör kommentarerna ett smidigt verktyg för att ändra tolkningen av 

befintliga bestämmelser utan att de nödvändigtvis behöver föras in i 

modellavtalets artiklar. När en artikel ändras riskerar det att ta lång tid innan 

ändringen får fullt genomslag beroende på att tusentals befintliga skatteavtal 

behöver omförhandlas. Med hjälp av ändringar i kommentarerna kan dock ett 

snabbare förfarande uppnås under vissa omständigheter och ändringarna kan 

då få genomslag direkt.50 Ett sådant förfarande är dock inte helt 

okontroversiellt vilket beskrivs mer utförligt nedan. 
 

3.5 Rättskällevärdet av modellavtalet och 
kommentarerna  

OECD:s modellavtal fungerar ofta som förebild när medlemsstater ingår olika 

bilaterala eller multilaterala skatteavtal. Dess betydelse som rättskälla 

sträcker sig dock längre än bara till organisationens medlemsländer i och med 

att även skatteavtal mellan länder där den ena parten eller samtliga parter inte 

är medlemmar i OECD, ofta utformas med modellavtalet som förebild.51 

Kobetsky går till och med så långt som att säga att OECD:s modellavtal utgör 

hörnstenen i den internationella dubbelbeskattningsavtalsrätten, vars status 

som rättskälla går betydligt längre än till OECD:s medlemsländer.52 Det ska 

dock påpekas att avtalet inte är formellt bindande utan främst ska ses som en 

rekommendation.53 

 

För svensk rätts vidkommande har Regeringsrätten uttalat följande: ”[…]bör 

inom området för internationell beskattning särskild betydelse ofta tillmätas 

OECD:s modellavtal och de kommentarer till avtalet som utarbetats inom 

organisationen.”54 Uttalandet pekar enligt min uppfattning i en riktning som 

innebär att modellavtalet och dess kommentarers status som rättskälla i 

Sverige är tämligen hög. 

 

                                                 
49 Dahlberg Mattias, Vilket rättskällevärde har kommentaren till OECD:s modellavtal? 

2003 s. 141. 
50 Hultqvist, Wiman s. 315. 
51 OECD:s modellavtal, introduktion paragraf 14. 
52 Kobetsky Michael, International Taxation of Permanent Establishments, 2011 s. 159. 
53 SOU 2003:12 s. 77 Ändrade skatteregler för utomlands bosatta. Att avtalet inte är 

bindande framgår också av OECD:s modellavtal, introduktion p. 29 
54 RÅ 1996 ref. 84. 
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De kommentarer som finns bifogade till respektive artikel används i stor 

utsträckning när artiklarna ska tolkas även om dess värde som rättskälla i viss 

mån är omstridd. Staterna är först och främst inte bundna direkt av vad som 

stadgas i kommentarerna eftersom de snarare är att anse som ”soft law”. Deras 

status som rättskälla kan dock till viss del utrönas ur Wienkonventionen som 

inom ”relevant rules of international law”,55 ”special meaning”56 eller som 

supplementära tolkningsmedel57.58 

 

I modellavtalet ger Rådet59 uttryckligen en uppmaning till medlemsländerna 

att följa modellavtalet och dess kommentarer.60 Flera författare har också gett 

uttryck för att det finns en så kallad ”soft obligation” att följa såväl 

modellavtalet som dess kommentarer. En av dessa författare är Vogel som 

pekar på att det annars inte skulle finnas någon vits med att avge reservationer 

och anmärkningar till vad som stadgas däri.61 Andra författare, såsom 

exempelvis Dahlberg, håller till viss del med Vogel men argumenterar främst 

för att medlemsstaterna rekommenderas att följa avtalet och dess 

kommentarer, men att det inte finns någon egentlig skyldighet att göra så.62 

Vidare framhåller han att kommentarerna saknar tillräcklig konstitutionell 

legitimitet och som en konsekvens av det saknas även tillräcklig folkrättslig 

legitimitet. I händelse av att en kommentar funnits med under lång tid talar 

det dock för att den fått betydelse av en ”gängse mening” i enlighet med 

artikel 31 i Wienkonventionen.63 

 

Vidare ska påpekas att synen på kommentarernas status som rättskälla också 

varierar mellan olika länder. Sverige är ett land som tillmäter kommentarerna 

ett tämligen stort värde som rättskälla medan andra länder, såsom exempelvis 

Lettland, inte ser modellavtalet och dess kommentarer som något annat än ett 

”gentlemens agreement”. Weiss sammanfattar olika länders syn på 

modellavtalet som att det inte är formellt bindande för staterna men att det 

ändå behöver iakttas vid tolkningen av skatteavtal. 64  

                                                 
55 Wienkonventionen artikel 31.3.c. 
56 Wienkonventionen artikel 31.4. 
57 Wienkonventionen artikel 32. 
58 Linderfalk, Hilling s. 25. 
59 OECD Council, beslutsfattande organ (http://www.oecd.org/about/whodoeswhat/ 2016-

04-22). 
60 OECD:s modellavtal, bilaga II, Recomendation of the OECD council concerning the 

model tax convention on income and on capital, p. 3. 
61 Vogel Klaus, Vogel on Double taxation Conventions - A Commentary to the OECD-, 

UN-, and US Model Conventions for the Avoidance of Double Taxation on Income and 

Capital, with Particular Reference to German Treaty Practice, 1997 s. 47. 
62 Dahlberg, Svensk skatteavtalspolitik och utländska bolag, 2000, s. 91. 
63 Dahlberg 2003 s. 155. 
64 Weiss Friedl, Interpretation of Tax Treaties in Accordance with the Commentaries on the 

OECD Model Tax Convention Under the Vienna Convention on the Law of Treaties, 2008 s. 

144.  

http://www.oecd.org/about/whodoeswhat/
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En medlemsstat kan göra såväl reservationer som anmärkningar till 

kommentarerna i syfte att visa att landet inte instämmer i hur artikeln ska 

tolkas. Sådana reservationer eller anmärkningar har ingen formell juridisk 

betydelse men det kan påverka hur exempelvis olika skatteavtal ska tolkas 

enligt intern rätt.65 Engelen argumenterar för att om en stat ska frångå en 

tolkning av ett skatteavtal som bygger på OECD:s modellavtal ska det finnas 

goda skäl i händelse av att en reservation eller en anmärkning inte har gjorts.66 

 

I händelse av att modellavtalets lydelse överensstämmer med skatteavtalets 

anses det finnas en presumtion för att det enskilda skatteavtalet har den 

innebörd som framgår av kommentaren till modellavtalet.67 Ytterligare stöd 

för kommentarernas starka ställning som rättskälla i svensk rätt i sådana 

situationer kan hittas i praxis där Regeringsrätten uttalat att syftet med ett 

skatteavtal som är utformat i enlighet med OECD:s modellavtal ska betraktas 

som att vara i linje med de av OECD utgivna rekommendationerna.68  

 

I och med att modellavtalet inte är bindande för staterna kan situationer 

uppkomma där ett skatteavtals lydelse avviker från modellavtalets. 

Kommentarerna har i sådana situationer ändå ansetts ha ett visst värde som 

rättskälla, om än inte i samma utsträckning som när det enskilda avtalet och 

modellavtalet överensstämmer.69 Vissa författare anser dock att betydelsen av 

kommentarerna som tolkningsverktyg minskar i sådana situationer eftersom 

de inte ger uttryck för den ursprungliga partsviljan. Dahlberg förespråkar en 

sådan inställning, åtminstone så länge eventuella ändringar inte endast utgörs 

av förtydliganden.70 Det ska också påpekas att en avvikelse från 

modellavtalets ordalydelse kan uppstå på grund av felaktiga översättningar 

eller att en annan terminologi används och då kan parternas avsikt med avtalet 

ändå sägas överensstämma med kommentaren. Enligt Bjuvberg förlorar dock 

kommentarerna inte per automatik betydelse som tolkningsverktyg när 

ordalydelsen i ett skatteavtal inte helt överensstämmer med modellavtalets.71 

 

                                                 
65 Pelin Lars, Internationell skatterätt i ett svenskt perspektiv, 2011, s. 91.  
66 Engelen Frank, How 'acquiescence" and "estoppel" can operate to the effect that the states 

parties to a tax treaty are legally bound to interpret the treaty in accordance with the 

Commentaries on the OECD Model Tax Convention, 2008 s. 51-72. 
67 Bjuvberg s. 429 f.  
68 RÅ 1996 ref 84. 
69 Bjuvberg s. 430 f.  
70 Dahlberg 2003 s. 155. 
71 Bjuvberg s. 431.  
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3.6 Ändringar i modellavtalets artiklar 

I händelse av att modellavtalet och tillhörande kommentarer ändras är frågan 

vilken påverkan det får för redan ingångna skatteavtal. Enbart en ändring av 

kommentarerna kommer att behandlas nedan. Bjuvberg argumenterar för att 

det torde vara klarlagt att en ändring av själva modellavtalet inte påverkar 

redan ingångna avtal. Inte heller påverkar ändringar i kommentarerna, som 

föranletts av ändringar i modellavtalet, redan ingångna avtal.72 Den principen 

framgår även av introduktionen till modellavtalet, under förutsättning att 

ändringarna är ”different in substance” jämfört med de redan ingångna 

skatteavtalen.73 

3.7 Ändringar i kommentarerna 

I händelse av ett en kommentar ändras råder det delade meningar kring 

huruvida ett statiskt eller ambulatoriskt förhållningssätt ska tillämpas i 

förhållande till redan ingångna avtal. Ett ambulatoriskt förhållningssätt 

innebär att äldre avtal ska läsas i ljuset av senare tillkomna kommentarer. Ett 

sådant förhållningssätt saknar uttryckligt stöd i åtminstone svensk praxis och 

istället kan motsatsen argumenteras för genom en granskning av RÅ 1996 ref. 

84 där den version beaktades som förelåg vid avtalets ingående. Rådet inom 

OECD har dock uttalat att ett ambulatoriskt förhållningssätt till ändringar i 

kommentarerna ska företas.74 

Olika författare har argumenterat för och emot ett ambulatoriskt 

förhållningssätt och en av dessa författare är Hilling som lyfter fram positiva 

aspekter såsom att förändringar i kommentarerna snabbt kan få genomslag, 

men hon är inte odelat positiv till en sådan lösning. Istället ser hon även risker 

med ett sådant förhållningssätt, främst sett ur ett rättssäkerhetsperspektiv samt 

ur ett konstitutionellt perspektiv, i och med att senare tillkomna ändringar 

riskerar att ge skatteavtalet ett innehåll som lagstiftaren inte avsett. Det 

riskerar i sin tur att medföra att regeringsformens bestämmelser åsidosätts.75 

Även andra författare, såsom exempelvis Wattel och Marres, förhåller sig 

skeptiska till ett ambulatoriskt förhållningssätt i och med att dess 

demokratiska legitimitet kan ifrågasättas. Istället anser de att utgångspunkten 

för ändringar i kommentarerna bör vara ett statiskt förhållningssätt.76 En 

                                                 
72 Bjuvberg Jan, Betydelsen av OECD:S modellavtal vid tolkning av skatteavtal – några 

typfall, 2015 s. 436.  
73 OECD:s modellavtal, introduktion p. 35 
74 OECD:s modellavtal, bilaga II, p. 3. 
75 Hilling Maria, Svenska skatteavtal och rätten att beskatta gränsöverskridande 

anställningsinkomster, 2013 s. 192. 
76 Wattel Otto, Marres Peter, The Legal Status of the OECD Commentary and Static or 

Ambulatory Interpretation of Tax Treaties, 2003 s. 222 ff. 
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författare som är mer positiv till det ambulatoriska förhållningssättet är Vann 

som i sin argumentation lyfter fram att de som förhandlar fram ett skatteavtal 

ofta även är inblandade i OECD:s arbete och deras ståndpunkt kan således 

sägas följa utvecklingen av kommentarerna.77 Wiman och Hultqvist resonerar 

att ändringar i kommentarer och guidelines kan få internrättslig effekt endast 

om de håller sig inom det tolkningsutrymme som lagtexten ger.78  

Visst stöd för ett ambulatoriskt förhållningssätt till kommentarerna i svensk 

praxis kan dock enligt Sallander utläsas ur RÅ 2008 ref 24 där hon menar att 

domstolen tillämpar ett ”försiktigt ambulatoriskt synsätt”. Något uttryckligt 

stöd för det ambulatoriska tolkningssättet saknas dock i svensk rätt.79   

                                                 
77 Vann, A Tax Globalist: Essays in honour of Maarten J. Ellis s. 152 ff. 
78 Hultqvist, Wiman s. 323. 
79 Sallander Ann-Sophie, I kölvattnet av RÅ 2008 ref. 24, 2010 s. 188.  
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4 Fast driftställe 

4.1 Källstatsprincipen 

Uttrycket fast driftställe är väsentligt när det handlar om att avgöra huruvida 

en utländsk person ska anses ha tillräcklig anknytning till ett land för att det 

landet ska kunna beskatta inkomster som härrör från dennes verksamhet 

bedriven där. När vissa definierade kriterier är uppfyllda ska de således anses 

utgöra en tillräckligt stark koppling till etableringsstaten för att verksamheten 

ska kunna beskattas av denna stat.80 I ett sådant fall beskattas en person i 

exempelvis Sverige trots att någon egentlig hemvist inte föreligger här och 

bestämmelsen är därför ett uttryck för källstatsprincipen.81 Begreppet 

används i så gott som samtliga skatteavtal och det har ofta samma innebörd 

även i olika länders interna skattelagstiftningar.82 

4.2 Fast driftställe i OECD:s modellavtal 

4.2.1 Artikel 5 

Fast driftställe definieras i OECD:s modellavtal artikel 5. Huvudregeln kan 

utläsas i artikelns första stycke där det stadgas att ett fast driftställe utgör en 

stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken verksamheten helt eller 

delvis bedrivs. Med plats för affärsverksamhet omfattas exempelvis en lokal, 

anordning eller anläggning för att bedriva företagets rörelse.83 En plats för 

affärsverksamhet kan dock också utgöras av exempelvis en maskin eller en 

dataserver.84 I artikelns andra punkt ges exempel på verksamheter som 

uttrycket särskilt innefattar och i den tredje punkten anges 

tolvmånadersregeln85 i samband med byggnads- och installationsprojekt. 

Vidare stadgas i den fjärde punkten ett antal exempel som inte omfattas av 

artikelns tillämpningsområde, såsom plats för lagring eller verksamhet av 

förberedande eller biträdande art. I den femte och sjätte punkten finns regler 

för beroende och oberoende representanter, medan den sjunde punkten anger 

att det inte är ensamt tillräckligt för uppkomsten av ett fast driftställe att ett 

företag i en stat har kontroll över ett annat företag som är verksamt i en annan 

stat.86 

 

                                                 
80 Jacobsson s. 499. 
81 Jonsson, Inkomstskattelag (1999:1229) 2 kap. 29 §, Lexino 2016-03-03. 
82 Skaar Arvid, Permanent Establishments – Erosion of a taxbase principle, 1992 s. 1. 
83 OECD:s modellavtal artikel 5, kommentar 4 p. 
84 Jacobsson s. 500. 
85 Projekten behöver pågå minst tolv månader. 
86 OECD:s modellavtal artikel 5. 
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Definitionen av vad som utgör ett fast driftställe i OECD:s modellavtal har 

varit i stort sett oförändrad sedan 1977. Den definition som infördes 1977 

byggde dessutom på den som infördes 1963.87 1963 års definition är i sin tur 

baserad på den innebörd begreppet fick när det utvecklades i Tyskland 1899.88 

 

4.2.2 Beroende representant 

4.2.2.1 Artikel 5.5 

I modellavtalet artikel 5.5 stadgas den så kallade agentregeln. Regeln innebär 

att en person som är verksam i en avtalsslutande stat och regelmässigt 

använder en fullmakt för att sluta avtal i företagets namn anses utgöra ett fast 

driftställe. En beroende representant behöver dock inte nödvändigtvis sluta 

avtal i företagets namn, utan det avgörande är huruvida företaget blir bundet 

av rättshandlingen eller ej.89  

 

Det ska dock påpekas att om ett fast driftställe uppkommer mot bakgrund av 

reglerna i artikelns första eller andra paragraf behöver det inte visas att den 

ansvarige personen för det fasta driftstället skulle falla in under tillämpningen 

av artikel 5.5.90 
 

4.2.2.2 Fullmakt 

 

För att artikel 5.5 i modellavtalet ska bli tillämplig krävs att den beroende 

representanten använder sig av en fullmakt och därigenom kan företa 

rättshandlingar som binder uppdragsgivaren gentemot en tredje part. 

Fullmakten är dock förenad med vissa krav, exempelvis vad gäller tid, antalet 

gånger den används och bolagets möjligheter att modifiera den.  

 

Först och främst ska påpekas att en fullmakt att ingå avtal i ett företags namn 

inte i sig kan konstituera ett fast driftställe, utan det krävs att fullmakten 

faktiskt används, vilket fastslagits i såväl doktrin som nationell praxis 

utomlands.91 Vidare är det inte tillräckligt att fullmakten endast används i 

isolerade fall.92 Kravet på en sådan användning kan också utläsas direkt ur 

                                                 
87 Monsenego Jerome, Utfallet av BEPS-projektet, 2015 s. 827, Se även OECD:s 

modellavtal artikel 5, kommentar p. 31. 
88 Pleijser Arthur, The agency permanent establishment in BEPS action 7: Treaty abuse or 

business abuse? 2015 s. 147. 
89 OECD:s modellavtal artikel 5, kommentar p. 32.1. 
90 OECD:s modellavtal artikel 5, kommentar p. 35. 
91 Pistone Pasqual & Jimenez Cesar Alejandro Ruiz, Habitual Exercise of Authority to 

Conclude Contracts under Article 5 (5) of the OECD Model Convention. 2014 s. 137. Se 

även fransk praxis: Council d’Etat 6 jan 2005, case 259618, Eagle star vie v. Nouvelle-

Caledonie. 
92 OECD:s modellavtal artikel 5, kommentar p. 32. 

https://www.osler.com/en/resources/regulations/2015/international-tax-reform-2015-beps-final-reports
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artikeln eftersom det där stadgas att representanten ska ingå ”contracts” 

(plural) för uppdragsgivarens räkning. I doktrin har det faktumet ansetts 

styrka att en fullmakt utformad för en enskild affärstransaktion inte kan 

utgöra tillräckliga skäl för att ett fast driftställe ska kunna uppkomma.93 Det 

finns dock ingen exakt vägledning gällande hur ofta en fullmakt ska användas 

för att artikeln ska kunna bli tillämplig. Istället ska en sammanlagd 

bedömning göras av hur fullmakten är utformad och hur principalens 

affärsverksamhet ser ut.94  

 

Avseende tidsaspekten för hur lång tid en fullmakt behöver vara giltig finns 

ingen direkt vägledning från varken modellavtalet eller kommentarerna. 

Däremot har, i doktrin, fullmakter med kortare giltighetstid än ett år ansetts 

vara tillräckligt långvariga för att artikeln ska kunna bli tillämplig. En 

förutsättning är dock givetvis att fullmakten också används regelbundet under 

den aktuella perioden.95 

 

En fråga som diskuterats i doktrin är hur fullmakten behöver vara utformad 

gällande eventuella villkor för att agenten ska kunna anses utgöra ett fast 

driftställe. Ett exempel där artikeln inte ansetts bli tillämplig är om företaget 

har möjlighet att ogiltigförklara det avtal som ingåtts mellan agenten och den 

tredje parten. Anledningen till att ett fast driftställe inte anses uppkomma i 

sådana situationer är att agenten inte binder företaget gentemot den tredje 

parten. Om fullmakten däremot endast är allmänt villkorad av företaget har 

det i sig ingen betydelse för frågan om uppkomsten av ett fast driftställe.96 

Vidare behöver det inte alltid finnas en fullmakt som agenten använder sig av 

när ett avtal ingås. Även om en sådan fullmakt saknas kan ett fast driftställe 

uppkomma om företaget i efterhand ratificerar avtalet. En sådan situation kan 

uppstå om agenten, utan att ha något formellt stöd för sin rättshandling, lägger 

en order till ett bolag där beställningen sedan rutinmässigt godkänns av det 

företag som levererar varan eller tjänsten.97 Bedömningen avgörs således av 

hur företaget ställer sig till agentens agerande.98 Om undertecknandet av 

avtalet dessutom endast är en ren formalitet behöver det inte nödvändigtvis 

vara agenten som står för det om denne istället har förhandlat fram de, för 

uppdragsgivaren, bindande avtalsvillkoren.99 Det är dock inte tillräckligt att 

                                                 
93 Daxkobler Katharina, Authority to Conclude Contracts in the Name of the Enterprise, 

2014 s. 127 f. 
94 OECD:s modellavtal artikel 5, kommentar p. 33.1. 
95 Pistone, Jimenez s. 137.  
96 Daxkobler s. 127. 
97 Rasmussen Mogens, International double taxation, 2011 s. 42.  
98 Pistone, Jimenez s. 138. 
99 Vogel, Klaus m.fl. The OECD Model Convention 1997 and Beyond. Current Problems of 

the Permanent Establishment Definition, 1999 s. 30 f. 
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en person enbart deltar i förhandlingar i en avtalsslutande stat för att denne 

ska kunna sägas ha utövat sin fullmakt att ingå avtal för företagets räkning.100 
 

4.2.2.3 Anknytning 

 

Agenten måste också ha en viss anknytning till källstaten. För att artikeln ska 

bli tillämplig är det exempelvis inte tillräckligt med en tillfällig vistelse i den 

stat där det fasta driftstället riskerar att uppkomma.101 Det ska dock påpekas 

att det inte är nödvändigt att agenten har sin hemvist i den aktuella staten. 

Istället kan det vara tillräckligt att denne har en stadigvarande bostad i landet 

i fråga.102 Det är heller inte nödvändigt att agentens verksamhet utövas från 

en stadigvarande plats, såsom exempelvis ett kontor.103 

 

Under vissa förutsättningar kan också flera representanter tillsammans anses 

utgöra ett fast driftställe, även om de faktiskt inte agerar tillsammans. Det kan 

exempelvis handla om situationer där representanterna ses som en enhet i 

bokföringshänseende eller om de står under gemensam ledning i den aktuella 

staten.104 

4.2.3 Oberoende representant 

4.2.3.1 Artikel 5.6 

Även om ett företag ingår avtal i andra länder med hjälp av en agent kan 

etablering av ett fast driftställe undvikas under vissa förutsättningar. Det 

handlar då om det undantag som stadgas i artikel 5.6 där ett fast driftställe 

inte uppkommer om företaget i fråga använder sig av en kommissionär, 

mäklare eller annan oberoende representant. En förutsättning är dock att 

denne agerar inom sin vanliga verksamhet.105  

 

Något som ofta utmärker en oberoende representant är att verksamheten 

bedrivs i egen regi. Genom att företag använder sig av den typen av 

representanter undgås beskattning i det land där representanten agerar. 

Förfarandet har ansetts ha flera fördelar där bland annat en stor flexibilitet för 

företaget i fråga åstadkoms.106 

 

I en kommissionärsstruktur bedriver kommissionären sin verksamhet i eget 

namn men för kommittentens räkning. När ett bolag ska sälja sina produkter 

                                                 
100 OECD artikel 5, kommentar p. 33. 
101 Vogel 1999 s. 31. 
102 Skaar s. 485. 
103 Rasmussen Mogens s. 42. 
104 Skaar s. 484. 
105 OECD:s modellavtal artikel 5.6. 
106 Källqvist, Köhlmark s. 137. 
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i ett annat land anlitas en kommissionär som säljer produkterna utan att själv 

vara ägare till dem. Ersättningen utgörs vanligtvis av en kommission och 

kommissionären tar i dessa fall inga egentliga ekonomiska risker. Avtalen 

med kunder sker alltså i kommissionärens namn och inte i företagets, vilket 

får till följd att denne inte anses utgöra ett fast driftställe. Det medför att 

källstaten enbart har beskattningsrätt avseende den ersättning som 

kommissionären erhåller.107  

 

4.2.3.2 Exempel på en kommissionärsstruktur 

 

Följande exempel illustrerar hur en kommissionärsstruktur kan se ut. 

Företaget Svensk AB är etablerat i Sverige och vill sälja sina produkter på 

den danska marknaden. Istället för att etablera en filial i Danmark anlitar 

bolaget istället det danska företaget Dansk A/S för att sälja produkterna till 

de danska kunderna. Dansk A/S förmedlar dock bara tjänsterna och ingår 

avtal i eget namn men för Svensk AB:s räkning. När avtalet väl har slutits 

levereras varorna från Svensk AB till de danska kunderna. Under 

förutsättning att arrangemanget i övrigt uppfyller de krav som uppställs enligt 

reglerna om en oberoende representant, blir vinsterna vid försäljningen 

beskattade i Sverige.108  
 

4.2.3.3 Substance over form 

 

Huruvida ett kommissionärsupplägg går att beskatta som ett fast driftställe 

eller ej under speciella förhållanden, exempelvis med hjälp av en så kallad 

substance over form-bedömning, är till viss del beroende av hur ländernas 

interna civilrättsliga regler ser ut. I många länder är det inte möjligt att 

klassificera en sådan struktur som ett fast driftställe eftersom kommissionären 

enligt intern rätt ingår avtal i sitt eget namn.109 I Sverige har frågan huruvida 

ett kommissionärsförhållande kan utgöra ett fast driftställe under specifika 

omständigheter inte prövats. I Norge110 och Frankrike111 har det spörsmålet 

däremot behandlats. I båda fallen handlade bedömningen om huruvida 

kommissionärsupplägg var konstlade och således skulle kunna utgöra fasta 

driftställen med hjälp av en substance over form-bedömning. Rekvisitet som 

främst bedömdes var ”befogenhet att sluta avtal i företagets namn” vilket av 

underinstanserna i respektive mål ansågs kunna bedömas utifrån en 

funktionell tolkning där företaget i praktiken blev bundet av de företagna 

                                                 
107 Källqvist, Köhlmark s. 89. 
108 Se bl a Andersson Krister, Base Erosion Profit Shifting – A new world tax order? 2013 

s. 675, för liknande exempel. 
109 Monsenego Jerome s. 836. 
110 Noregs Högsterett, HR-2011-02245-A, Dell Products mot Staten. 
111 Conseil d’etat, nr 304715, 2010-03-31, Sté Zimmer Limited. 
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rättshandlingarna. De högsta instanserna ansåg däremot att en strikt juridisk 

tolkning behövde göras. Det innebar att ett fast driftställe inte kunde föreligga 

i något av fallen då en kommissionär enligt intern rätt i båda länderna inte 

rättsligt kunde binda principalen. I doktrin har bedömningarna ansetts öppna 

för företag att genom kommissionärsstrukturer allokera vinster till andra 

länder än där de uppkommit.112 

 

4.2.3.4 Vanliga affärsområde 

 

Som återgetts ovan behöver en representant, för att anses som oberoende, 

agera inom sitt vanliga affärsområde när denne agerar för företagets räkning. 

Vid fastställandet av huruvida en agent agerar inom sitt vanliga affärsområde 

eller inte, ska bedömningen ta sikte på de aktiviteter som vanligtvis vidtas 

inom ramen för dennes verksamhet som kommissionär, mäklare eller annan 

oberoende agent, snarare än samtliga aktiviteter som företas av agenten 

överlag.113  
 

4.2.3.5 Oberoende förhållande 

 

Bedömningen av om en representant kan anses falla inom 

tillämpningsområdet för artikel 5.6 handlar också om dennes 

beroendeställning i förhållande till det aktuella bolaget. För att artikelns krav 

ska vara uppfyllda krävs dels att personen är oberoende av företaget både 

juridiskt och ekonomiskt, dels att denne agerar inom sin vanliga 

verksamhet.114 En agent kan exempelvis inte anses oberoende om han eller 

hon agerar inom företagets vanliga ekonomiska sfär och inte inom sin vanliga 

affärsverksamhet.115 När en bedömning görs huruvida en agent agerar inom 

sin vanliga verksamhet ska den främst grundas på en jämförelse med hur 

andra oberoende agenter inom branschen agerar.116  

 

Huruvida någon kan anses stå i ett oberoende förhållande till ett företag är 

också beroende av de skyldigheter personen i fråga har till det aktuella 

bolaget. Omfattningen av eventuella skyldigheter som agenten har till sin 

principal är dock inte det viktigaste kriteriet utan istället ska bedömningen 

främst ta sikte på hur pass stor frihet agenten har när denne utför sitt arbete.117 

                                                 
112 Zielke Rainer, Commissionaire Structure as an Agency Permanent Establishment (PE): 

Low Risk for Foreign Principals Constituting a PE in Norway – Dell Products v. 

Government of Norway, Decision of the Norwegian Supreme Court of 2 December 2011, 

2012 s. 495 f.  
113 OECD:s modellavtal artikel 5, kommentar p. 38.8. 
114 OECD:s modellavtal artikel 5, kommentar p. 37. 
115 OECD:s modellavtal artikel 5, kommentar p. 38.7. 
116 Vogel 1999 s. 32. 
117 OECD:s modellavtal artikel 5, kommentar p. 38.4.  
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En person kan exempelvis inte anses stå i ett oberoende förhållande till ett 

företag om det ger detaljerade instruktioner gällande representantens 

affärsverksamhet. Andra aspekter som kan tyda på att agenten ska anses stå i 

ett beroendeförhållande till uppdragsgivaren är om den sistnämnda har 

tillgång till agentens redovisning eller lokaler.118 Det ska dock påpekas att ett 

kommunikationsutbyte i syfte att se till att affärsverksamheten går så bra som 

möjligt och för att upprätthålla en bra relation, inte ska utgöra en självständig 

grund för att ett beroendeförhållande ska anses föreligga.119 Inte heller är det 

tillräckligt att informationsutbytet syftar till att agenten ska informera 

principalen om sina företagna rättshandlingar och att det är en förutsättning 

för att avtalet dem emellan ska vara giltigt.120 

 

Ett annat viktigt kriterium är huruvida det är företaget eller representanten 

som står för den affärsmässiga risken, där det talar mindre för ett oberoende 

förhållande om risken bärs av företaget. En oberoende agent ska typiskt sett 

bära riskerna för sitt eget agerande.121 Ytterligare vägledning ges i artikelns 

kommentarer där det stadgas att den oberoende agenten kan vara ansvarig för 

resultaten av sitt arbete gentemot företaget men inte gällande hur arbetet ska 

utföras.122 Även begränsningar i skalan av affärsverksamheten som initieras 

av agenten påverkar den bedömningen.123 

 

Ytterligare en viktig aspekt i riskbedömningen är under vilka förutsättningar 

ersättning betalas ut. Om ersättningen från företaget betalas ut oberoende av 

resultatet av affärsverksamheten kan det tyda på att ett oberoende förhållande 

inte föreligger. Det ska dock påpekas att kontinuerlig ersättning i exempelvis 

en uppstartsprocess för representanten inte behöver indikera ett beroende 

förhållande.124 

 

Det ska också påpekas att antalet uppdragsgivare som agenten har är av 

betydelse. Om agenten bara agerar för en enda uppdragsgivare minskar 

chansen för att denne ska betraktas som oberoende, åtminstone om det sker 

över en längre tid. Återigen är det dock inte ett självständigt kriterium och 

dessutom kan en agent med flera uppdragsgivare utgöra ett fast driftställe om 

de agerar tillsammans för att kontrollera agentens affärsverksamhet.125 
 

                                                 
118 Vogel 1999 s. 31. 
119 OECD:s modellavtal artikel 5, kommentar p. 38.5. 
120 Rasmussen Mogens s. 42.  
121 OECD:s modellavtal artikel 5, kommentar p. 38. 
122 OECD artikel 5, kommentar p. 38.3. 
123 OECD artikel 5, kommentar p. 38.4. 
124 Hoor R. Oliver, The concept of permanent establishments, 2014 kap. 3.5. 
125 OECD artikel 5, kommentar p. 38.6. 
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4.3 Fast driftställe i svensk lagstiftning 

4.3.1 Inkomstskattelagens definition  

Begreppet fast driftställe infördes i den svenska Kommunalskattelagen (SFS 

1928:370) 1986. Regeringen var av uppfattningen att en rörelse bedriven av 

en utländsk person i Sverige skulle kunna konstituera svensk beskattningsrätt, 

men bestämmelser saknades gällande när en sådan rörelse skulle anses vara 

bedriven i Sverige. Det anfördes därför att utländska bolag skulle vara 

skattskyldiga för inkomster som härstammade från ett i riket beläget fast 

driftställe. I propositionen påpekades också att definitionen skulle ta sin 

utgångspunkt i den definition som framkom i OECD:s modellavtal.126 

 

Alla skattesubjekt som har hemvist i Sverige är obegränsat skattskyldiga för 

sina inkomster i landet. När det handlar om utländska skattesubjekt är dessa 

dock begränsat skattskyldiga i Sverige, 3 kap. 17 § IL. Innebörden av 

begränsad skattskyldighet är att alla inkomster som härstammar från Sverige 

ska beskattas här och det utgår då en så kallad källskatt. En sådan 

beskattningsrätt tillkommer Sverige enligt 6 kap. 11§ 1 p. IL för inkomster 

som är hänförliga till ett i riket beläget fast driftställe. Att den svenska 

regleringen avseende fasta driftställen enbart är tillämplig när det handlar om 

begränsat skattskyldiga, medför att den måste läsas tillsammans med 

eventuellt tillämpliga skatteavtal.127 

 

Definitionen av ett fast driftställe återfinns idag i svensk rätt i 2 kap. 29 § IL. 

I lagens förarbeten påpekas uttryckligen att skatteavtal tar sin utgångspunkt i 

modellavtalet och lagen har sedan utformats i enlighet med den 

beskrivningen.128 Paragrafens huvudregel stadgas i dess första stycke som en 

”för näringsverksamhet stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån 

verksamheten helt eller delvis bedrivs”. Termen näringsverksamhet i 

bestämmelsen är ett tämligen vitt begrepp och Regeringsrätten har fastslagit 

att bland annat kapitalförvaltning för egen räkning omfattas av begreppet.129 

I paragrafens andra stycke anges vissa exempel på vad ett fast driftställe kan 

utgöras av. Uppräkningen är dock inte uttömmande utan företeelser som inte 

är inkluderade i exempelkatalogen kan utgöra ett fast driftställe om kraven i 

paragrafens första stycke är uppfyllda.130 I det tredje stycke återfinns en 

motsvarande reglering till artikel 5.5 i OECD:s modellavtal avseende 

                                                 
126 Prop. 1986/87:30 Om följdändringar till slopandet av den kommunala garanti- och 

utbobeskattningen s. 40 ff.  
127 Jonsson, Inkomstskattelag (1999:1229) 2 kap. 29 §, Lexino 2014-01-01. 
128 Prop 1986/87:30 s. 40, Se även Prop. 1999/2000:2 del 2 Inkomstskattelagen s. 47. 
129 RÅ 2009 ref. 91. 
130 Carlsson Stefan, Fast driftställe – definitionen enligt intern svensk rätt och enligt 

OECD:s modellavtal, 2009 s. 626.  
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beroende representanter, samtidigt som det fjärde stycket handlar om 

oberoende representanter i enlighet med artikel 5.6 i modellavtalet.  

 

Den vägledning för tolkningen av vad som utgör fast driftställe i 

kommentarerna till OECD:s modellavtal är relevant även när det handlar om 

att tolka begreppet fast driftställe inom svensk intern skatterätt, eftersom de 

svenska reglerna tar sin utgångspunkt i modellavtalets definition.131 Det ska 

påpekas att vissa skillnader föreligger mellan den svenska internrättsliga 

regleringen och den definition som framkommer i modellavtalet. Dessa 

skillnader omfattar dock inte agentregeln gällande beroende och oberoende 

representanter. Ett exempel utgörs av att en plats för byggnads-, anläggnings- 

eller installationsverksamhet där modellavtalet, till skillnad från svensk intern 

rätt, uppställer krav på att sådan verksamhet ska ha pågått minst tolv månader. 

Dessutom finns i artikel 5.4 OECD:s modellavtal en lista på vissa 

verksamhetsslag som inte utgör ett fast driftställe, något som den svenska 

internrättsliga regleringen saknar.132 Verksamhet av förberedande eller 

biträdande art har inte uttryckligen tagits in i den svenska lagtexten då det inte 

ansetts nödvändigt att reglera det förhållandet.133 Skatteverket har dock uttalat 

att sådan verksamhet inte ska utgöra ett fast driftställe.134 Ytterligare en 

skillnad som föreligger mellan den svenska definitionen och modellavtalet är 

huruvida ett dotterbolag kan utgöra ett fast driftställe eller inte.135 Enligt den 

svenska definitionen är det möjligt om dotterbolaget ingår avtal för det 

utländska bolagets räkning som en så kallad beroende representant.136 

 

Avseende tolkningen av huvudregeln gällande uppkomsten av ett fast 

driftställe har Skatteverket uttalat att en verksamhet normalt anses vara 

stadigvarande om den pågår i minst sex månader. Vad gäller utländska 

företags etableringar i Sverige kan dock kortare perioder än sex månader ändå 

utgöra fasta driftställen om det exempelvis handlar om affärsverksamhet som 

återkommer årligen till samma plats. Samma bedömning kan ske när det 

handlar om försäljare som förflyttar sig i sin verksamhet men som ofta 

återkommer till en och samma plats.137 

 

                                                 
131 Shouri Alborz, När upphör ett fast driftställe? 2015 s. 754. 
132 Jonsson Lars, Inkomstskattelag (1999:1229) 2 kap. 29 §, Lexino 2014-01-01. 
133 Prop 1986/87:30 s. 43. 
134 Skatteverket – Fast driftställe eller inte 

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/utlandskaforetag/fas

tdriftstalle.4.71004e4c133e23bf6db800064933.html 2016-02-07. 
135 OECD:s modellavtal artikel 5, kommentar p. 40. 
136 Skatteverkets handledning 2013 s. 1425 f.  
137 Skatteverket – Fast driftställe eller inte 

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/utlandskaforetag/fas

tdriftstalle.4.71004e4c133e23bf6db800064933.html 2016-02-09. 

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/utlandskaforetag/fastdriftstalle.4.71004e4c133e23bf6db800064933.html
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/utlandskaforetag/fastdriftstalle.4.71004e4c133e23bf6db800064933.html
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/utlandskaforetag/fastdriftstalle.4.71004e4c133e23bf6db800064933.html
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/utlandskaforetag/fastdriftstalle.4.71004e4c133e23bf6db800064933.html
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Fast driftställe definieras också i de skatteavtal som Sverige ingått. Beroende 

på bland annat när avtalen ingåtts kan dock innebörden av vissa begrepp i 

avtalen skilja sig från hur definitionen ser ut enligt svensk rätt. Ett exempel 

utgörs av begreppen affärsverksamhet och näringsverksamhet där 

Regeringsrätten ansett att det sistnämnda begreppet har en vidare innebörd 

jämfört med det förstnämnda.138 I litteratur har också påpekats att när ett 

begrepp inte är definierat i ett skatteavtal ska ledning sökas i intern rätt.139 

4.3.2 Beroende representant 

Även om affärsverksamheten inte bedrivs från en stadigvarande plats kan ett 

fast driftställe föreligga. I 2 kap. 29 § 3 st IL anges att fast driftställe kan 

uppkomma om någon är verksam för en näringsverksamhet i Sverige och 

denne regelmässigt använder sig av en fullmakt för att ingå avtal för 

verksamhetens innehavare. Denna person kan både vara en anställd och en 

uppdragstagare. En eventuell fullmakt är inte förknippad med några formella 

krav, utan det är tillräckligt att det utländska bolaget blir bundet av de avtal 

som representanten ingår och dessa avtal behöver avse företagets 

kärnverksamhet.140  

 

Gällande användningen av fullmakten ska den vara regelmässig. En tydligare 

definition är svår att utröna men Skatteverket har uttalat att företagets närvaro 

i Sverige genom den beroende representanten ska vara mer än kortvarig.141 

Några mer exakta tidsangivelser i likhet med de som återfinns gällande 

tolkningen av artikel 5.5 i modellavtalet har dock inte stått att finna. 

Skatteverket har också uttalat i ett ställningstagande att en enskild 

näringsidkare inte kan anses vara en beroende representant för sin enskilda 

verksamhet.142 

4.3.3 Oberoende representant 

Även i den svenska regleringen gällande fast driftställe finns undantag från 

att en representant utgör ett fast driftställe. Det stadgas i 2 kap. 29 § 4 st IL 

att ett fast driftställe inte anses uppkomma enbart på den grunden att någon 

bedriver affärsverksamhet i landet genom förmedling av mäklare, 

kommissionär eller annan oberoende representant, om den bedrivna 

affärsverksamheten anses ingå i representantens vanliga näringsverksamhet. 

                                                 
138 RÅ 2009 ref. 91. 
139 Andersson Kent, Grönlund Jörgen, Kapitalförvaltning och fast driftställe 2010 s. 336. 
140 Skatteverkets handledning 2013 s. 1423. 
141 Skatteverkets handledning 2013 s. 1423. 
142 Skatteverkets ställningstagande, Kan en enskild näringsidkare vara en beroende 

representant för sin enskilda näringsverksamhet så att fast driftställe uppkommer? 2013-

04-24 dnr 131 253696-13/111.  
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Istället handlar det om att representanten befinner sig i en beroendeställning 

gentemot det utländska bolaget, det vill säga uppdragsgivaren. 143 

 

I Sverige har ett kommissionärsförhållande inte ansetts kunna konstituera ett 

fast driftställe med anledning av att kommissionären inte ingår avtal i 

kommittentens (företagets) namn. Skatteverket har dock i sin handledning 

öppnat för möjligheten att ändå beskatta ett sådant förfarande som ett fast 

driftställe. Det handlar i sådana fall om situationer där 

”kommissionärsförhållandet visar på ett annat förhållande mellan 

parterna”.144 Det ges ingen närmre beskrivning av hur förhållandet i sådana 

fall ska se ut och ingen ytterligare vägledning har heller kunnat hittas i praxis. 

Regeringsrätten har dock uttalat att beskattning ska ske mot bakgrund av 

rättshandlingarnas verkliga innebörd.145 Huruvida möjligheten finns att 

tillämpa en sådan substance over form-tolkning vad gäller exempelvis 

kommissionärsstrukturer är inte helt klarlagd, då frågan inte prövats av högsta 

instans i Sverige. Kammarrätten i Stockholm har i ett mål underkänt ett 

kommissionärsförhållande med anledning av bland annat det ekonomiska 

förhållandet mellan parterna. Domstolen ansåg dock att det fasta driftstället 

förelåg mot bakgrund av huvudregeln i paragrafens första stycke.146 

 

Gränsdragningen mellan en beroende representant och en oberoende 

representant kan i vissa fall vara svår att dra och det finns ingen egentlig 

rättspraxis på området i Sverige.147 Det medför att ledning får sökas med hjälp 

av modellavtalet. Något som dock bekräftas i doktrin är att det som är 

avgörande för bedömningen är agentens skyldigheter gentemot 

uppdragsgivaren.148 

  

                                                 
143Skatteverket – Fast driftställe eller inte 

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/utlandskaforetag/fas

tdriftstalle.4.71004e4c133e23bf6db800064933.html 2016-02-07. 
144 Skatteverkets handledning 2013 s. 1423. 
145 Se bl a RÅ 1998 ref. 19 och RÅ 2004 ref 27. 
146 Kammarrätten i Stockholm, målnr 7453-54-02, 7456-57-02. 
147 Källqvist, Köhlmark s.133 f.  
148 Källqvist, Köhlmark s. 89. 

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/utlandskaforetag/fastdriftstalle.4.71004e4c133e23bf6db800064933.html
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/utlandskaforetag/fastdriftstalle.4.71004e4c133e23bf6db800064933.html
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5 BEPS-projektet 

BEPS-projektet initierades 2013 av OECD på uppdrag av G20-länderna och 

i oktober 2015 presenterades slutrapporterna. Sverige är medlem i OECD 

men inte i G20, dock påverkas Sverige indirekt av arbetet i G20 genom EU 

samt andra EU-länder som är medlemmar i G20.149 Länder inom EU som inte 

är medlemmar i OECD påverkas indirekt genom att de representeras av EU-

kommissionen.150 

 

Den skatteplanering som olika företag använder sig av handlar ofta om att 

undvika beskattning i vissa länder i så stor utsträckning som möjligt. Från 

företagens sida motiveras ofta den typen av skatteplanering med att de har ett 

ansvar gentemot aktieägarna att åstadkomma så hög vinst som möjligt.151 

Studier som företagits innan projektets start visade också på den typen av 

problematik och på en ökad segregering av var företagens verksamheter 

verkligen bedrivs och där inkomster uppkommer, gentemot var någonstans 

skatten i slutändan blir betald.152 

 

OECD betonar i sin rapport där BEPS-projektet initierades att globaliseringen 

på intet sätt är ny men att takten av integration mellan nationella ekonomier 

och marknader ökat markant under de föregående åren. Anledningen har 

uppgetts vara beroende av flera olika parametrar, bland annat den fria 

rörligheten för kapital i kombination med tekniska framsteg vilket föranlett 

att många stora företag strukturerat sig på andra sätt än tidigare.153 Även 

finanskrisen ökade medvetandet om erodering av skattebaser och 

förflyttningar av vinster av skatteminimeringsskäl.154 

 

För att råda bot på den problematik som beskrivits ovan initierades BEPS-

projektet. Projektet bygger på tre pelare av vilka den första utgörs av en 

ambition av att öka samstämmigheten mellan olika länders lagstiftningar för 

att skillnader i dessa regleringar inte ska kunna utnyttjas av företagen. Den 

andra pelaren tar sikte på det så kallade substanskravet där sambandet mellan 

landet där skatten betalas och landet där värdet uppkommer ska tydliggöras. 

Slutligen har den tredje pelaren till syfte att öka transparensen och 

förutsebarheten i olika typer av internationella skattefrågor.155 Totalt omfattar 

BEPS-projektet 15 åtgärdspunkter innehållande åtgärder och metoder för att 

                                                 
149 Andersson Krister, s. 659. 
150 Andersson Krister, s. 661. 
151 OECD – Adressing Base Erosion and Profit Shifting s. 5.  
152 OECD – Adressing Base Erosion and Profit Shifting s. 19. 
153 OECD – Adressing Base Erosion and Profit Shifting s. 25. 
154 Nyström Margareta, Skatteverkets arbete med BEPS, 2014 s. 341.  
155 Monsenego s. 827. 
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förhindra att ländernas skattebaser eroderas samt för att motverka 

skatteflykt.156 Åtgärdspunkterna handlar bland annat om hybridinstrument157, 

avdrag för räntor158, transfer pricing159 och fasta driftställen160.  

  

                                                 
156 Nyström s. 341.  
157 BEPS åtgärdspunkt 2. 
158 BEPS åtgärdspunkt 4. 
159 BEPS åtgärdspunkt 8-10. 
160 BEPS åtgärdspunkt 7. 
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6 BEPS åtgärdspunkt 7  

6.1 Övergripande mål 

BEPS-projektets sjunde åtgärdspunkt innefattar förslag på ändringar gällande 

definitionen av fasta driftställen. Den tekniska utvecklingen i allmänhet och 

möjligheten att bedriva sin verksamhet via internet i synnerhet, har ökat 

möjligheterna för företag att bedriva sin verksamhet i andra länder utan att 

inkomster hänförliga dit blir beskattade där, bland annat genom användningen 

av oberoende agenter.161 Det bidrar till att det ansetts tämligen enkelt för 

företag att utnyttja skillnader i nationella skattelagstiftningar och skatteavtal, 

vilket öppnat för möjligheten till omallokering av intäkter. Omallokeringen 

innebär att beskattningen sker i bolagets hemviststat, trots att det finns en 

tydlig koppling mellan inkomsten och den stat agenten varit verksam i. 

Genom att skatten betalas i andra länder än där inkomsterna faktiskt har 

uppkommit, har risken ansetts finnas för att länders skattebaser urholkas.162  

 

Kringgåendet av regleringen handlar ofta om att företag använder sig av 

strukturer där kontrakt ingångna av agenten eller kommissionären inte är 

juridiskt bindande för företaget gentemot en tredje part. Artikel 5.5 blir då 

inte tillämplig utan istället omfattas sådana situationer ofta av artikel 5.6.163 

Regleringen har öppnat upp för skatteplanering och BEPS åtgärdspunkt 7 kan 

således sägas vara ett försök att hindra företags undvikande av att etablera 

fasta driftställen i andra länder.164  

 

Flera ändringar i modellavtalets femte artikel föreslås och vad som är 

gemensamt för dem är att fler situationer än tidigare riskerar att ge upphov till 

förekomsten av ett fast driftställe. De föreslagna ändringarna som avser 

artikel 5.5 och 5.6 i modellavtalet presenteras mer utförlig nedan. Gällande 

övriga ändringar kompletteras undantaget i artikel 5.4 gällande biträdande 

eller förberedande art med en ny regel om att en helhetsbedömning ska göras 

när sådan verksamhet ska granskas. Därutöver föreslås en ny ”anti 

fragmentation-rule” för att förhindra att företag delar upp projekt i flera olika 

verksamheter. Syftet därigenom skulle vara att uppnå kraven på biträdande 

eller förberedande art, vilket i och med det nya förslaget nu ska kunna 

undvikas.165  

 

                                                 
161 OECD – Adressing Base Erosion and Profit Shifting s. 35 f. 
162 BEPS åtgärdspunkt 7 s. 9. 
163 BEPS åtgärdspunkt 7 s. 9 f.  
164 Monsenego s. 836.  
165 BEPS åtgärdspunkt 7 s. 10 f. 
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6.2 Beroende representant 

6.2.1 Artikel 5.5 

För att tydliggöra exakt hur ändringarna i modellavtalet ser ut följer här den 

nya artikeln i sin helhet. Fet och kursiv stil innebär ny lydelse och kursiv stil 

inom parantes innebär att lydelsen strukits. Vanlig stil innebär att lydelsen är 

oförändrad. 

 

”Notwithstanding the provisions of paragraph 1 and 2 but subject to the 

provisions of paragraph 6, where a person (other than an agent of an 

independent status to whom paragraph 6 applies) is acting in a contracting 

state on behalf of an enterprise and (has, and habitually exercises, in a 

contracting state, an authority to conclude contracts), in doing so, habitually 

concludes contracts, or habitually plays the principal role leading to the 

conclusion of contracts that are routinely concluded without material 

modification by the enterprise, and these contracts are  

a) In the name of the enterprise, or 

b) For the transfer of the ownership of, or for the granting of the right 

to use, property owned by that enterprise or that the enterprise has 

the right to use, or 

c) For the provision of services by that enterprise  

that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that state 

in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, 

unless the activities of such person are limited to those mentioned in 

paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not 

make this fixed place of business a permanent establishment under the 

provisions of that paragraph.”166 

 

I artikel 5.5 stryks först och främst det stadgade undantaget för dess 

tillämpning gällande oberoende agenter enligt artikel 5.6. Vidare ändras den 

tidigare lydelsen angående att agenten uppträder i en avtalsslutande stat för 

företagets räkning och där regelmässigt använder en fullmakt för att sluta 

avtal för ett företags räkning. Istället är det tillräckligt att personen vanligtvis 

ingår avtal eller vanligtvis har en ledande roll i samband med avtalens 

ingående utan att det sker någon betydande modifiering från företagets sida. 

De ingångna avtalen behöver som tidigare ingås i företagets namn eller, vilket 

är en nyhet, angå transfereringen av äganderätten till egendom som tillhör 

företaget eller för tillhandahållande av tjänster från företaget.167 

 

                                                 
166 BEPS åtgärdspunkt 7 s. 16. 
167 BEPS åtgärdspunkt 7 s. 16. 
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För att omfattas av tillämpningsområdet för artikel 5.5 behöver tre krav 

uppfyllas. Det första är att en person ska agera i en avtalsslutande stat för ett 

företags räkning. Vidare ska personen vanligtvis ingå avtal eller ha en 

avgörande roll vid ingåendet av avtal för företagets räkning utan att det i 

alltför stor utsträckning modifierar dessa. Slutligen ska avtalen ingås i 

företagets namn, alternativt omfatta en transferering av produkter eller 

tjänster tillhöriga företaget i fråga.168  

6.2.2 Agera i en avtalsslutande stat 

Definitionen av att uppträda i en avtalsslutande stat för ett företags räkning 

innebär att personen är involverad i företagets affärsverksamhet till en viss 

grad. Sådana situationer kan exempelvis handla om att en agent agerar för en 

principals räkning eller att en arbetstagare agerar för sin arbetsgivare. Det 

avgörande är att företaget ska påverkas, direkt eller indirekt, av personens 

agerande. När en juridisk person agerar i en avtalsslutande stat för en 

uppdragsgivares räkning ska bedömningen omfatta både företagsledningens 

och eventuella arbetstagares agerande.169 

 

Ingående av avtal handlar om situationer där ett avtal sluts av den aktuella 

personen och avtalet är giltigt i förhållande till tillämpliga nationella lagregler 

i den aktuella situationen. Några generella krav uppställs således inte utan det 

är upp till främst nationell rätt huruvida ett avtal har ingåtts eller ej. Det 

uppställs heller inga specifika krav gällande var någonstans ett eventuellt 

avtal sluts utan istället ligger den avgörande bedömningen i var kontraktet 

förhandlas fram.170  

6.2.3 Avgörande roll vid ingåendet av avtal 

Rekvisitet ”vanligtvis spelar en avgörande roll vid ingåendet av avtal” syftar 

på situationer där en person visserligen har företagit rättshandlingar som lett 

fram till avtalets ingående, men själva avtalet sluts inte av den personen. 

Syftet med bestämmelsen är att en person ofta är av avgörande betydelse för 

att ett avtal ska kunna ingås, även om denne formellt sett inte är den som ingår 

avtalet. Ett exempel på en sådan situation kan utgöras av att någon beställer 

och mottar order som skickas direkt till ett varuhus, dit varor som tillhör 

företaget levereras och där sådana transaktioner vanligtvis godkänns av det 

aktuella företaget. Det ska dock påpekas att artikeln inte är tillämplig när en 

person marknadsför ett företags varor eller tjänster på ett sätt som inte direkt 

leder till att något avtal ingås. Även i ett sådant fall ger de nya kommentarerna 

ett exempel som i det fallet handlar om läkemedel. Om en person marknadsför 

                                                 
168 BEPS åtgärdspunkt 7 ny kommentar 32.1. 
169 BEPS åtgärdspunkt 7 ny kommentar 32.3.  
170 BEPS åtgärdspunkt 7 ny kommentar 32.4.  



43 

 

ett läkemedel till en läkare som vanligtvis skriver ut den typen av preparat 

ingås ofta inga direkta avtal mellan läkaren och läkemedelsföretaget. Däremot 

kan försäljningen av preparaten öka som ett resultat av 

marknadsföringsåtgärderna, vilket dock inte är tillräckligt för att situationen 

ska omfattas av artikelns tillämpningsområde.171  

 

Bedömningen av vem som innehar den ledande rollen vid ett avtals ingående 

har kritiserats då den är svårtolkad och innefattar en tämligen subjektiv 

bedömning. Det är dessutom endast en person som kan inneha den rollen 

vilket ytterligare anses försvåra bedömningen.172 
 

6.2.4 Övriga ändringar 

 

För tillämpligheten av första styckets b-sats173 har det inte någon betydelse 

huruvida produkterna som transaktionen avser fanns vid tidpunkten för 

avtalets ingående. Vidare har det heller ingen betydelse huruvida produkterna 

som avtalet avser är materiella eller immateriella.174 

 

Gällande tillämpningsområdet för artikel 5.5 ska exkluderas situationer där 

en person ingår avtal för sin egen räkning och, för att kunna utföra sina 

förpliktelser, använder sig av varor eller tjänster från andra företag. I sådana 

situationer agerar inte personen för företaget utan för sig själv och således 

uppkommer inget fast driftställe.175 
 

6.3 Oberoende representant 

6.3.1 Artikel 5.6 

Liksom vad gäller artikel 5.5 inleds redogörelsen för ändringar i artikel 5.6 

med den nya lydelsen i sin helhet. 

 

”(An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a 

constracting state merely because it carries in business in that state through 

a broker, general commission agent or any other agent of an independent 

status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their 

business.) 

a) Paragraph 5 shall not apply where the person acting in a 

contracting state on behalf of an enterprise of the other contracting 

                                                 
171 BEPS åtgärdspunkt 7 s. 19. 
172 Monsenego s. 836. 
173 Se s. 37. 
174 BEPS åtgärdspunkt 7 ny kommentar 32.11. 
175 BEPS åtgärdspunkt 7 ny kommentar 32.12. 
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state carries on business in the first-mentioned state as an 

independent agent and acts for the enterprise in the ordinary course 

of that business. Where, however, a person acts exclusively or 

almost exclusively on behalf of one or more enterprises to which it 

is closely related, that person shall not be considered to be an 

independent agent within the meaning of this paragraph with 

respect to any such enterprise. 

b) For the purposes of this article, a person is closely related to an 

enterprise if, based on all the relevant facts and circumstances, one 

has control of the other or both are under the control of the same 

persons or enterprises. In any case, a person shall be considered to 

be closely related to an enterprise if one possesses directly or 

indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest in the other 

(or in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate 

vote and value of the company’s shares or of the beneficial equity 

interest in the company) or if another person possesses directly or 

indirectly more than 50 per cent percent of the beneficial interest (or 

in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate 

vote and value of the company’s shares or of the beneficial equity 

interest in the company) in the person and the enterprise.”176 

 

I artikel 5.6 stryks hela den nuvarande lydelsen och ersätts med en a- och en 

b-sats. Den tidigare lydelsen stadgade att ett företag inte skulle anses ha ett 

fast driftställe i en avtalsslutande stat enbart på grund av att företaget där 

bedriver affärsverksamhet genom förmedling av mäklare, kommissionär eller 

annan oberoende representant. Det uttryckliga undantaget för mäklare och 

kommissionärer har dock tagits bort.  

 

Den nya lydelsen stadgar att artikel 5.5 inte ska vara tillämplig när en person 

agerar i en avtalsslutande stat, för ett företag i en annan avtalsslutande stats 

räkning, som en oberoende representant och agerar på det sättet i sin vanliga 

verksamhet. En representant ska dock inte betraktas som oberoende om denne 

agerar uteslutande eller nästan uteslutande för ett eller flera företags räkning 

som denne är nära sammankopplad med.  

 

I b-satsen definieras sedan vad som ska anses utgöra ett nära förhållande 

mellan representanten och företaget. Alla relevanta fakta och omständigheter 

ska beaktas där det är relevant huruvida den ena parten har kontroll över den 

andra eller om båda står under en tredje parts kontroll. Vidare ska en person 

alltid anses vara nära sammankopplad med ett företag där någon av parterna 

                                                 
176 BEPS åtgärdspunkt 7 s. 16 f. 
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innehar, direkt eller indirekt, mer än 50 procent av vinstintresset i den andra 

parten, exempelvis röstetalet i ett aktiebolag.  
 

6.3.2 Agerande för företag nära sammankopplade till 
agenten 

Även gällande artikel 5.6 har flera ändringar gjorts i kommentarerna. Tidigare 

blev artikeln tillämplig när representanten ansågs oberoende av företaget, 

både juridiskt såväl som ekonomiskt, samt agerade inom sin vanliga 

verksamhet när denne företrädde företaget. De nya reglerna innebär att 

artikeln blir tillämplig när personen agerar för företagets räkning i samband 

med att denne bedriver verksamhet som en oberoende agent. Artikeln blir 

därför inte tillämplig när en person agerar för exempelvis en arbetsgivare eller 

beroende av ett partnerskap. Vid bedömningen av huruvida en person ska 

anses vara en oberoende agent eller inte, läggs stor vikt vid om denne agerar 

uteslutande eller nästan uteslutande för ett och samma företags räkning.177 

 

Artikeln ska dock inte förstås som att en person automatiskt anses utgöra en 

oberoende agent när denne agerar för ett eller flera olika företags räkning och 

inte anses vara nära sammankopplad med dessa. Istället ska bedömningen 

fokusera på att personen i fråga bedriver en verksamhet som en oberoende 

agent och agerar inom den vanliga verksamheten. Vidare kan en person under 

en begränsad tid arbeta uteslutande för ett och samma företags räkning och 

ändå falla in under tillämpningsområdet för artikel 5.6. Alla relevanta fakta 

och omständigheter ska vägas samman när bedömningen görs huruvida en 

person ska anses vara en oberoende representant eller ej.178 

 

Gällande att representanten inte får agera uteslutande eller nästan uteslutande 

för ett eller flera företags räkning, till vilka denne är nära sammankopplad 

med, ges ett exempel i kommentarerna. Det stadgas där att en person som 

endast till tio procent av sin verksamhet agerar för företag som denne inte ska 

anses nära sammankopplad med, inte ska falla inom tillämpningsområdet för 

artikel 5.6. Vidare stadgas att de aktiviteter som företas med företag som inte 

anses vara nära sammankopplade med agenten ska utgöra en ”significant 

part” av dennes totala affärsverksamhet.179  

 

Viss vägledning ges också i kommentarerna angående när en person ska anses 

vara nära sammankopplad med ett företag. Den generella regeln stipulerar i 

sådana fall att det handlar om situationer där, baserat på alla relevanta 

omständigheter, den ena parten har kontroll över den andre eller att båda står 

                                                 
177 BEPS åtgärdspunkt 7 s. 23 f.  
178 BEPS åtgärdspunkt 7 ny kommentar 38.7.  
179 BEPS åtgärdspunkt 7 ny kommentar 38.8. 
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under en tredje parts kontroll. Att stå under någons kontroll innebär 

exempelvis att den ena parten genom sina rättigheter och avtal innehar, direkt 

eller indirekt, minst 50 procent av den andra partens vinstintresse.180 Det avtal 

som finns mellan representanten och uppdragsgivaren är också av stor 

betydelse avseende dess utformning. Detaljerade instruktioner från 

uppdragsgivaren kan exempelvis utgöra en indikation på att representanten 

inte är oberoende.181 Det ska dock påpekas att ett rent aktieinnehav i ett 

dotterbolag saknar relevans vid bedömningen av huruvida en representant ska 

anses nära sammankopplad med bolaget eller inte.182 

 

En oberoende representant är ofta ansvarig gentemot sin uppdragsgivare för 

resultatet av sitt arbete. Ett sådant förfarande förtar inte representantens status 

som oberoende utan istället ska en bedömning göras avseende eventuella 

instruktioner och övrig påverkan från företagets sida gällande hur 

representanten agerar för att nå sina resultat.183  

6.3.3 Vanliga affärsområde 

Vid bedömningen ska hänsyn inte tas till om agenten, vid sidan av sin 

verksamhet som agent, också arbetar som exempelvis distributör för andra 

företag. Sådana aktiviteter saknar relevans för bedömningen av om agenten 

agerar inom sitt vanliga verksamhetsområde när denne uppträder som agent 

för det eventuellt närstående bolaget.184 
 

6.4 Allokering av vinster 

OECD:s slutrapport innehåller ingen vägledning gällande allokering av 

vinster till det fasta driftstället. Istället ska det publiceras innan utgången av 

år 2016. Någon större förändring gentemot vad som tidigare stadgats gällande 

vinstallokering i OECD:s rapport från 2010185 är inte trolig men viss ny 

vägledning har ansetts nödvändig.186 

 

Det kan dock utläsas från de föreslagna ändringarna i kommentarerna att all 

vinst som kan härledas till ingåendet av de avtal som konstituerar ett fast 

driftställe inte ska hänföras dit. Istället ska vinstallokeringen ske med hjälp 

av artikel 7 i modellavtalet. Det medför i sådana fall att endast de vinster som 

                                                 
180 BEPS åtgärdspunkt 7 ny kommentar 38.10. 
181 BEPS åtgärdspunkt 7 ny kommentar 38. 
182 BEPS åtgärdspunkt 7 ny kommentar 38.1. 
183 BEPS åtgärdspunkt 7 ny kommentar 38.2. 
184 BEPS åtgärdspunkt 7 ny kommentar 38.6. 
185 OECD – Report on the attribution of profits to permanent establishments, 2010. 
186 BEPS åtgärdspunkt 7 s. 45. 
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hade uppstått om det fasta driftstället var en självständig enhet som utförde 

samma typ av tjänster ska hänföras dit.187 

  

                                                 
187 BEPS åtgärdspunkt 7 s. 23, kommentar 35.1. 
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7 Implementering av BEPS 

7.1 Skatteavtal 

Efter att OECD presenterat sina slutrapporter återstår frågan hur de föreslagna 

ändringarna i modellavtalet ska implementeras. Idag existerar redan flera 

tusen bilaterala och multilaterala skatteavtal världen över och de föreslagna 

ändringarna får ingen omedelbar effekt med anledning av att 

åtgärdspunkterna presenterats. 

 

Nya skatteavtal förhandlas ofta fram mot bakgrund av gällande modellavtal 

och de förändringar som gjorts får då automatiskt effekt, under förutsättning 

att avtalsparterna inte motsätter sig det. När det handlar om befintliga 

skatteavtal blir dock situationen en aning knepigare. Dessa avtal berörs inte 

av de föreslagna ändringarna såvida inte länderna som omfattas av dem väljer 

att omförhandla dem på frivillig väg.188 Ett sådant förfarande riskerar att ta 

stora resurser i anspråk och bli både dyrt och tidskrävande.189 
 

7.2 Multilateralt instrument 

För att förenkla implementeringen av BEPS-projektets åtgärdspunkter har 

därför ytterligare en åtgärdspunkt föreslagits, vars syfte är att ta fram en 

multilateral konvention som staterna får ansluta sig till på frivillig väg. 

Genom att stater ansluter sig till konventionen får de föreslagna ändringarna 

i modellavtalet effekt även avseende befintliga skatteavtal.190 Ett sådant 

förfarande skulle vara betydligt mindre tidskrävande och ta mindre resurser i 

anspråk för respektive stat, men det är samtidigt förenat med vissa risker i och 

med att det är beroende av att staterna faktiskt ansluter sig till 

konventionen.191 Åtgärdspunkten gällande en eventuell multilateral 

konvention har ännu inte presenterats men förväntas bli publicerad före 

utgången av år 2016. Totalt är cirka 90 länder involverade i 

förhandlingsprocessen gällande det multilaterala instrumentet.192 Oberoende 

av om ett multilateralt avtal ingås eller om befintliga skatteavtal förhandlas 

om är en lagändring nödvändig för att förändringen ska bli gällande i 

Sverige.193 

 

                                                 
188 BEPS åtgärdspunkt 15 s. 4. 
189 Hultqvist, Wiman s. 323. 
190 Monsenego s. 844.  
191 Hultqvist, Wiman s. 323. 
192 http://www.oecd.org/ctp/beps-frequentlyaskedquestions.htm#Action7 2016-05-02. 
193 Hultqvist, Wiman s. 313. 

http://www.oecd.org/ctp/beps-frequentlyaskedquestions.htm#Action7
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7.3 Inställning bland medlemsländerna 

Eftersom utformningen av det multilaterala instrumentet ännu i viss mån är 

något oklar finns det få indikationer på hur respektive land som berörs 

kommer att ställa sig till eventuella implementeringsåtgärder. Det ska dock 

påpekas att EU-kommissionen har poängterat relevansen av att följa vad som 

stadgas i slutrapporterna angående bland annat fasta driftställen. Anledningen 

är att det annars riskerar att leda till nationella förhållningssätt som står i 

konflikt med varandra, vilket i sin tur kan leda till sneddrivningar och 

skattehinder för företag inom den gemensamma marknaden. Kommissionen 

påpekar därför att det är viktigt att medlemsstaterna införlivar OECD:s 

åtgärder på ett samordnat sätt.194 

 

Sverige har ännu inte tagit någon officiell ställning gällande eventuella 

implementeringsåtgärder. På en direkt fråga till Finansdepartementet ges 

svaret att åtgärdspunkt 15 behöver publiceras först, eftersom konsekvenserna 

av den nya definitionen av ett fast driftställe inte kan fastställas fullt ut. 

Anledningen är främst att eventuella ändringar gällande vinstallokering ännu 

inte presenterats.195 

 

Innan resultatet av åtgärdspunkt 15 har publicerats vill få länder uttala sig om 

huruvida de planerar att skriva under instrumentet eller ej. Ett land som USA 

har innan projektets slutrapporter presenterades meddelat att en sådan 

konvention inte skulle komma att undertecknas från deras sida. Det är dock 

ett ställningstagande som har ändrats efter det att slutrapporterna 

presenterades, även om något löfte inte uttalats om att den verkligen kommer 

att skrivas på. Däremot kommer landet att föra en dialog med berörda parter 

fram till dess att åtgärdspunkten är presenterad.196 De invändningar som 

fortfarande finns kvar handlar främst om att ingen vägledning ännu är 

publicerad gällande vinstallokering men som tidigare nämnts är det något som 

förväntas klargöras i samband med att åtgärdspunkt 15 publiceras.197  

                                                 
194 COM (2016) 26 Final och COM (2016) 24 Final Annexes 1 to 2 s. 4. 
195 Intervju med Claes Lundgren, ämnesråd Finansdepartementet, 2016-04-20. 
196 Levey M. Marc, Gerdes Imke, Mansfield Aliss, The Key BEPS Action Items Causing 

Discussion in the United States, 2016, s. 405. 
197 Levey m.fl s. 402. 
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8 Analys 

8.1 Beroende representant 

I artikel 5.5 i modellavtalet, som behandlar situationen att en beroende agent 

konstituerar ett fast driftställe, är den stora förändringen att kravet på att det 

ska finnas en fullmakt som representanten använder sig av är borta. Det 

rekvisitet har strukits till förmån för ett stadgande som innebär att 

representanten ska agera för ett företags räkning och i sitt agerande ingå avtal, 

eller ha en avgörande roll vid avtalets ingående. Att fullmaktskravet 

försvinner och att det samtidigt anges vara tillräckligt att ha en avgörande roll 

för att ett avtal sluts får enligt min åsikt ses som att kraven för att omfattas av 

artikel 5.5 har sänkts. Fler situationer än tidigare torde således kunna medföra 

att ett fast driftställe uppkommer.  

 

Frågan är dock hur stor förändringen egentligen är. Att inneha en ledande roll 

vid avtalets ingående har tidigare inte ansetts utgöra grund för uppkomsten av 

ett fast driftställe enligt artikelns ordalydelse, men det har samtidigt 

konstaterats i litteraturen att det inte alltid är nödvändigt att representanten är 

den person som verkligen sluter avtalet. Sådana undantagssituationer har 

främst handlat om att själva avtalsslutandet är en ren formalitet mot bakgrund 

av de förhandlingar som vidtagits och den roll representanten spelat där. 

Huruvida en sådan situation är jämförbar med den nya tröskeln som införts i 

artikeln i och med rekvisitet ”vanligtvis spelar en avgörande roll vid avtalets 

ingående” är jag inte lika övertygad om. Istället tycks det inte föreligga 

samma distinktion mellan förhandlingar och avtalets ingående som framgått 

av den tidigare lydelsen. Min uppfattning är därför att det nya rekvisitet 

öppnar för fler situationer som kan innebära uppkomsten av fasta driftställen, 

men att vissa situationer av det slaget även tidigare kunnat falla inom artikelns 

tillämpningsområde. I den föreslagna lydelsen stadgas också att det inte får 

förekomma en betydande modifikation från företagets sida, vilket borde 

innebära ett större handlingsutrymme för dem jämfört med att slutandet av 

avtalet bara är en ren formalitet.  

 

Att kravet på att representanten ska inneha en fullmakt stryks till förmån för 

att denne kan inneha en ledande roll vid ingåendet av ett avtal är kanske inte 

helt oproblematiskt ur en bedömningssynpunkt. En fullmakt och dess 

utformning utgör ett tämligen objektivt kriterium, även om subjektivitet 

spelar roll vid bedömningen av dess användning. Det objektiva kriteriet är 

dock borta vid den nya bedömningen och det medför ökad subjektivitet 

avseende vad som utgör en ledande roll vid ingåendet av avtal. Om flera 

parter har varit involverade och bidragit till att avtal kommit till stånd borde 
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det rimligtvis kunna uppstå situationer där det blir svårt att avgöra vem av 

dessa som faktiskt haft den mest avgörande rollen. En liknande situation 

skulle kunna uppkomma om både representanten och företaget har förhandlat 

fram avtalet. Kommentarerna bringar i det sammanhanget inte någon större 

klarhet i hur rekvisitet ska tolkas, varför det enligt min åsikt finns en risk för 

att det tillämpas på olika sätt i olika länder. Det är knappast önskvärt ur en 

rättssäkerhetsaspekt med tanke på att förutsebarheten minskar. Antalet 

konflikter mellan olika länders skattemyndigheter och mellan företag och 

skattemyndigheter torde i sådana fall riskera att öka. Samtidigt ges dock en 

ökad flexibilitet för rättstillämparen där syftet med ett visst upplägg kan tas 

hänsyn till, vilket gör det enklare för respektive land att beskatta inkomster 

som är hänförliga dit. 

 

Det tycks vara klarlagt att det i och med den nya definitionen blir åtminstone 

svårare för företag att genom en kommissionärsstruktur kringgå beskattning 

i andra länder. Frågan är dock om det enbart är artificiella upplägg som träffas 

av den nya definitionen eller om även ”legitima strukturer” riskerar att 

omfattas. Många länder är förmodligen överens om att verklig ekonomisk 

aktivitet ska kunna beskattas men vad innebär egentligen sådan aktivitet? Jag 

anser att det åtminstone finns en möjlighet att strukturer kan komma att 

omfattas av den nya definitionen utan att deras verksamhet från början ansågs 

utgöra en risk för ”base erosion and profit shifting”.  

 

Ytterligare en förändring är att de ingångna avtalen inte längre behöver vara 

i företagets namn. Istället är det tillräckligt att äganderätten eller 

nyttjanderätten av produkter eller tjänster som tillhör företaget övergår till 

den andra avtalsparten. Det här är en intressant ändring som troligen främst 

införts för att komma åt kommissionärsupplägg där avtalen ingås mellan 

kommissionären och en tredje part, men som avser produkter tillhöriga 

företaget i fråga. Som kunnat konstateras från bland annat andra länders 

interna praxis, har det inte varit möjligt att beskatta sådana upplägg beroende 

på att internrättslig lagstiftning inte tillåter att ett kommissionärsupplägg 

anses medföra att avtal ingås i företagets namn. Den nya lydelsen medför att 

sådana upplägg kan konstituera fasta driftställen.  

 

Mot bakgrund av redogörelsen ovan kan konstateras att bedömningen av 

huruvida ett fast driftställe föreligger enligt artikel 5.5 i modellavtalet inte 

längre tar sikte på representantens rättsliga kapacitet. Istället handlar det om 

hur denne faktiskt agerar. En sådan bedömning ökar möjligheterna till att 

beskatta ett fast driftställe med anledning av hur representanten verkligen 

uppträder, vilket är något som underinstanserna i Norge och Frankrike tagit 

hänsyn till innan högsta instans i respektive land gjorde en annan bedömning. 

Även förtydligandet om att platsen för avtalets ingående saknar relevans i 
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förhållande till var förhandlingarna har skett, utgör enligt min uppfattning 

ytterligare svårigheter för företag att kringgå regleringen med hjälp av 

formkrav.  
 

8.2 Oberoende representant 

I artikel 5.6 har flera ändringar gjorts där den största är att undantaget för 

mäklare och kommissionärer nu tas bort. Tidigare utgjorde de ett ordagrant 

undantag tillsammans med oberoende agenter men i den föreslagna nya 

definitionen finns bara undantag kvar gällande det sistnämnda. Vad gäller 

mäklar- och kommissionärsstrukturer riskerar de nu istället att träffas av 

artikel 5.5, vilket genomgången ovan visar.  

 

Ytterligare nyheter i den föreslagna lydelsen handlar om den oberoende 

agentens förhållande till principalen. Tidigare skulle agenten vara oberoende 

av företaget såväl juridiskt som ekonomiskt. Det har nu ändrats till att agenten 

inte får vara nära sammankopplad till det aktuella företaget om denne agerar 

så gott som uteslutande för detta. Även avseende den ändringen kan en 

diskussion föras gällande hur stor skillnaden verkligen är gentemot den 

tidigare lydelsen. Vilket beskrivits i kap 4.2.3.5 ska, vid en bedömning av ett 

oberoende förhållande, hänsyn tas till antalet uppdragsgivare som 

representanten har, där en enda uppdragsgivare kan indikera att förhållandet 

dem emellan inte är att anse som oberoende. Rekvisitet ”closely related” 

innebär dock enligt min uppfattning att den nya lydelsen uppställer högre krav 

för att en agent ska kunna omfattas av artikelns tillämpningsområde ur den 

aspekten. Det omfattar också enligt min mening fler situationer jämfört med 

att representanten ska vara beroende av företaget såväl juridiskt som 

ekonomiskt. 

 

Sammanfattningsvis anser jag det vara tydligt att kraven för att kunna 

omfattas av undantaget i artikel 5.6 har skärpts vilket får till följd att agenter 

som tidigare ansetts vara oberoende nu riskerar att falla inom 

tillämpningsområdet för artikel 5.5 istället. Den omedelbara konsekvensen 

blir att fler fasta driftställen riskerar att uppkomma med anledning av den nya 

lydelsen.  
 

8.3 Är en internrättslig ändring nödvändig rent 
lagtekniskt? 

De föreslagna ändringarna i modellavtalet är, vilket framgår av 

framställningen ovan, tämligen långtgående. Frågan är då vilka, om ens 

några, ändringar som behöver göras i svensk intern rätt för att den nya 
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definitionen av vad som utgör ett fast driftställe ska få effekt även i Sverige. 

Vilket konstaterats i kapitel 4.3 är den internrättsliga definitionen av ett fast 

driftställe i 2 kap. 29 § IL baserad på vad som stadgas i OECD:s modellavtal. 

Är det då tillräckligt att modellavtalet ändras för att även svensk intern rätt 

ska kunna omfattas av den nya lydelsen? Svaret på den frågan i det 

förevarande fallet torde vara nekande. I modellavtalets introduktion påpekas 

att ändringar i artiklarna som är ”different in substance” inte ska få effekt 

avseende redan ingångna skatteavtal. Långtgående ändringar av det aktuella 

slaget borde enligt min uppfattning således kräva att även den svenska 

definitionen i såväl skatteavtal som i inkomstskattelagen ändras, framförallt 

med hänsyn till att Sverige är en dualistisk stat. Ändringar i kommentarer och 

guidelines kan dock få internrättslig effekt om ändringarna håller sig inom 

lagens tolkningsutrymme. I det förevarande fallet är ändringarna dels inte 

begränsade till kommentarer och guidelines, dels har jag svårt att se att de 

skulle kunna inrymmas under den nuvarande regleringens tolkningsutrymme. 

En argumentation av det slaget vill jag därför avfärda.  

 

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är huruvida ett ambulatoriskt 

förhållningssätt till ändringar i modellavtalet skulle kunna medföra att den 

nya lydelsen får effekt även i svensk rätt. Det ska dock först och främst 

påpekas, vilket framgått av kapitel 3.3.2, att ett ambulatoriskt förhållningssätt 

har fått utstå viss kritik av olika författare även om andra belyser dess 

fördelar. Vidare har ett sådant förhållningssätt främst argumenterats för och 

emot med anledning av ändringar i artiklarnas kommentarer, vilket då innebär 

att artikelns ordalydelse är oförändrad men att tolkningen av den kan ha 

modifieras i viss mån. I det förevarande fallet har dock artiklarna i sig 

förändrats i stor utsträckning och en författare som Bjuvberg hävdar att 

ändringar i modellavtalet, samt ändringar i kommentarerna som föranletts 

därav, inte ska kunna påverka redan ingångna skatteavtal. Med det 

resonemanget som utgångspunkt har jag svårt att se att den internrättsliga 

definitionen skulle kunna omfattas av den nya lydelsen utan att lagtexten 

ändras.  

 

Dahlberg argumenterar vidare för att ett ambulatoriskt förhållningssätt inte 

får rubba avtalets balans och den ursprungliga partsviljan, vilket under 

rådande omständigheter förmodligen skulle kunna anses vara fallet. Även de 

risker som Hilling framför angående rättssäkerhetsaspekten talar enligt min 

mening mot det ambulatoriska förhållningssättet med tanke på de relativt 

långtgående förändringarna som föreslagits. Ytterligare stöd för det statiska 

förhållningssättet kan hittas i praxis. Således är min uppfattning att det 

kommer krävas ändringar i 2 kap. 29 § IL för att den nya lydelsen av artikel 

5.5 och artikel 5.6 i modellavtalet ska få internrättslig effekt i Sverige.  
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8.4 Kommer åtgärdspunkt 7 att implementeras av 
medlemsstaterna? 

8.4.1 Föreslagna implementeringsåtgärder 

Att en ändring är nödvändig i såväl den internrättsliga definitionen i IL som i 

befintliga skatteavtal för att den nya definitionen av ett fast driftställe med 

anledning av BEPS-projektet ska kunna bli gällande, betyder inte att en 

ändring faktiskt kommer att ske. Modellavtalet utgör som tidigare nämnt 

endast soft law och är inte bindande för OECD:s medlemsstater. Huruvida 

den föreslagna definitionen får effekt eller inte är upp till respektive 

medlemsstat och förslaget behöver således vinna politisk acceptans för att det 

ska bli verklighet.  

 

Den föreslagna implementeringsåtgärden med anledning av BEPS-projektet 

är åtgärdspunkt 15 som innebär att ett multilateralt instrument tas fram. 

Genom att underteckna avtalet blir de föreslagna ändringarna inom ramen för 

BEPS-projektet gällande för alla avtalsslutande staters redan befintliga 

skatteavtal vilket innebär att de inte behöver omförhandlas. Den stora 

fördelen med ett sådant förfarande torde vara den relativt omgående effekten 

av vad som framkommit av projektet. Ett snabbt förfarande av det slaget är 

också betydligt mer kostnadseffektivt jämfört med de resurser som potentiellt 

sett hade behövts för att omförhandla de befintliga skatteavtalen.  

 

Från OECD:s sida finns givetvis en önskan om att så många stater som möjligt 

ansluter sig det multilaterala instrumentet, eller åtminstone att det finns en 

enhetlig definition av fasta driftställen i största möjliga utsträckning. I 

händelse av att den nya definitionen endast implementeras av ett mindre antal 

stater riskerar problem att uppstå där två stater har beskattningsanspråk på 

samma inkomst beroende på deras olika definitioner av vad som utgör ett fast 

driftställe. Det riskerar i sin tur att leda till en ökad administrativ börda för 

respektive land och det står också i strid med ett av modellavtalets 

huvudsyften som är att undvika dubbelbeskattning.  

 

Eftersom BEPS åtgärdspunkt 15 ännu inte är presenterad är det svårt att ha en 

uppfattning om huruvida stater kommer att ansluta sig till konventionen eller 

ej. Min åsikt är att det skulle bli svårt för de föreslagna ändringarna inom 

BEPS-projektet att få effekt om inte tillräckligt många länder väljer att 

faktiskt ansluta sig till den, åtminstone inom ett kortare tidsperspektiv. Många 

länder har inte velat uttala sig om huruvida de kommer att skriva under det 

multilaterala instrumentet eller inte före det att slutrapporten har publicerats. 

Att det inte finns något uttryckligt motstånd mot den föreslagna definitionen 
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av ett fast driftställe från medlemsstaternas sida talar kanske dock för att det 

är ett område där det multilaterala instrumentet kan nå framgång.  

 

Det ska vidare påpekas att EU-kommissionen givit en rekommendation till 

medlemsstaterna om att följa vad som framkommer av BEPS slutrapporter. 

Huruvida medlemsstaterna faktiskt kommer att följa rekommendationen 

återstår att se men påtryckningar från EU torde knappast minska 

medlemsstaternas benägenhet att implementera åtgärderna. 

8.4.2 Olika effekter för olika länder 

En annan detalj att ta hänsyn till är vilka effekter de föreslagna ändringarna 

får för olika länder. Genom att kraven för vad som kan konstituera ett fast 

driftställe har sänkts enligt förslaget är risken stor att fler fasta driftställen än 

tidigare uppkommer. Förekomsten av ett fast driftställe bygger på 

källstatsprincipen vilket också innebär att den får större utrymme. Ur den 

aspekten bör frågan ställas huruvida det är positivt med en ökad 

källstatsbeskattning för Sveriges del? Sverige är ett exportberoende land 

vilket torde innebära att fler fördelar finns att vinna med hjälp av 

hemvistprincipen. Representanter som agerar i utlandet idag för svenska 

företags räkning riskerar att bli definierade som fasta driftställen i högre 

utsträckning än tidigare och det talar för att ökad källstatsbeskattning inte 

kommer att gynna landets skattebas.  

 

Ett annat exempel utgörs av utvecklingsländer. Även om de inte är 

medlemmar i OECD har modellavtalet stor betydelse för hur deras skatteavtal 

utformas, vilket redogörelsen i kapitel 3 visar. Utvecklingsländer har i 

jämförelse med Sverige en betydligt större del av sin skattebas som 

härstammar från företagsbeskattning. Om länderna dessutom är beroende av 

import i stor uträckning kan ökad möjlighet till källstatsbeskattning vara 

gynnsam för den nationella skattebasen, åtminstone i förhållande till Sverige. 

Det ska dock påpekas att ländernas olika skattesatser kan få betydelse för var 

företagen i sådana fall vill etablera sig. Höga skattesatser skulle kunna 

innebära att etablering undviks vilket knappast skulle vara gynnsamt för 

sådana länder.  

8.4.3 Substance over form 

Ytterligare en aspekt som talar för att den föreslagna ändringen faktiskt blir 

implementerad är det förhållningssätt som framkommit i vissa länder där en 

substance-over-form-tolkning använts av ländernas underinstanser, bland 

annat i Norge och Frankrike. Även Skatteverkets uttalande om att 

kommissionärsstrukturer kan bli beskattade om förhållandet mellan parterna 

är ”annorlunda” anser jag pekar i riktning mot en liknande tolkning. Min 
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uppfattning är att den föreslagna definitionen av ett fast driftställe hade 

kunnat omfatta de aktuella situationerna eftersom fokus i bedömningen flyttas 

från representantens rättsliga kapacitet till dennes faktiska agerande. En sådan 

inställning anser jag kunna öppna för att den föreslagna ändringen kan 

komma att implementeras av de berörda länderna. I Sverige har 

Regeringsrätten tidigare också uttalat att en bedömning ska göras mot 

bakgrund av en transaktions verkliga innebörd när det handlar om skatteflykt. 

Då den tolkningen inte prövats gällande oberoende representanter är det svårt 

att utröna huruvida domstolen skulle kunna tillämpa den metoden även i 

sådana situationer. Jag anser dock att det inte bör uteslutas och det talar 

måhända än mer för att den nya lydelsen kan komma att implementeras i 

svensk rätt.  
 

8.5 Vad händer om det multilaterala instrumentet 
inte blir verklighet? 

Åtgärdspunkt 15 i BEPS-projektet är ännu inte presenterad vilket innebär att 

dess innehåll på vissa punkter fortfarande är oklar. Den, för implementeringen 

av åtgärdspunkt 7, viktigaste punkten i det avseendet är att en uppdaterad 

reglering gällande vinstallokering väntas presenteras.  

 

I det hypotetiska scenariot att det multilaterala instrumentet inte blir 

verklighet är frågan huruvida de föreslagna ändringarna verkligen kommer 

att få någon effekt, åtminstone i ett kortare tidsperspektiv. En ny definition i 

modellavtalet skulle förmodligen innebära att framtida skatteavtal, 

åtminstone för Sveriges del, skulle anamma den nya lydelsen avseende fasta 

driftställen. I det sammanhanget ska påpekas att Sverige i väldigt stor 

utsträckning följer modellavtalet när nya avtal ska förhandlas fram. Effekten 

för redan ingångna avtal är dock mer oklar då de behöver förhandlas om, 

vilket riskerar att bli tidskrävande. Om det multilaterala instrumentet inte 

skrivs under riskerar således en eventuell implementering att ta lång tid.  
 

8.6 Vad händer om det multilaterala instrumentet blir 
verklighet? 

Om en majoritet av övriga länder väljer att skriva under det multilaterala 

instrumentet är min uppfattning att även Sverige bör göra det. Anledningen 

är främst att differenser mellan olika skatteavtal och nationella regleringar 

kan medföra ökade administrativa bördor samt hade det riskerat att leda till 

en osäkerhet för företag gällande vilken reglering som är tillämplig i 

respektive land. 
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Under förutsättning att det multilaterala instrumentet blir verklighet är min 

åsikt att även den svenska internrättsliga definitionen i IL behöver ändras för 

att på så sätt åstadkomma en gemensam definition gällande svensk 

internationell skatterätt i form av skatteavtal och svensk intern rätt. Skulle 

någon ändring inte göras i den internrättsliga definitionen är min uppfattning 

att den blir mer eller mindre verkningslös, åtminstone i förhållande till länder 

med vilka Sverige ingått skatteavtal som kommer att omfattas av det 

multilaterala instrumentet. Ett skatteavtal kan som bekant inte utöka utan 

enbart begränsa beskattningsrätten för ett land. Det medför att Sverige inte 

skulle kunna beskatta de potentiellt sett nya fasta driftställen som uppkommer 

i riket med anledning av den nya definitionen. Vidare ska påpekas vad som 

framkommit i praxis och doktrin om att såväl principen om lex specialis som 

lex posterior skulle ge företräde för skatteavtalen i den hypotetiska 

situationen. 

 

Den internrättsliga definitionen skulle vidare inte kunna användas i samma 

utsträckning som tidigare när svenska företag använder sig av representanter 

i utlandet, eftersom övriga länder som anammat den nya lydelsen då skulle få 

ökad rätt till källstatsbeskattning. För Sveriges del skulle en sådan situation 

vara knepig eftersom landet inte heller skulle kunna utnyttja den ökade 

möjligheten till källstatsbeskattning. Även om det finns en del som talar för 

att den svenska skattebasen riskerar att påverkas negativt med anledning av 

den nya definitionen skulle den riskera att urholkas än mer med anledning av 

den beskrivna hypotetiska situationen. Det ska dock påpekas att den tidigare 

lydelsen fortfarande skulle vara gällande gentemot länder med vilka Sverige 

inte ingått skatteavtal. Ett sådant förfarande är dock inte helt oproblematiskt 

ur ett rättssäkerhetsperspektiv. En dubbel reglering där de olika varianterna 

skiljer sig åt på ett tämligen betydande sätt skulle knappast vara önskvärd 

eftersom förutsebarheten hade minskat. Det skulle kunna leda till ökade 

kostnader för företag som kan behöva anlita särskild kompetens för att utreda 

vilken reglering som blir tillämplig i respektive situation. Vidare ska kanske 

inte uteslutas att en sådan situation medför att företag väljer att inte vara 

etablerade i Sverige vilket riskerar att urholka den svenska skattebasen än 

mer.  

8.7 Vad talar för att Sverige ska ansluta sig? 

Sverige har hittills varit tämligen försiktigt med att uttrycka sin ståndpunkt i 

den aktuella frågan. Hur regeringen resonerar är därför svårt att ha en 

uppfattning om men nedanstående framställning syftar till att belysa några 

punkter som kan ha betydelse för huruvida en ny definition av ett fast 

driftställe kan vinna politisk acceptans i Sverige. 
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OECD:s modellavtal är, vilket konstaterats tidigare i framställningen, inte 

bindande för medlemsstaterna utan utgör främst så kallad soft law. Något 

formellt hinder för att inte implementera de föreslagna ändringarna torde i 

sådana fall inte finnas. I det sammanhanget ska påpekas att flera författare 

hävdar att det finns en ”soft obligation” att följa såväl modellavtalet som dess 

kommentarer. Hur långt den skyldigheten sträcker sig är svårt att fastställa 

men det kan enligt min åsikt åtminstone tala än mer för att Sverige kan 

komma att implementera den nya definitionen. Det ska dock poängteras att 

vissa skillnader redan föreligger mellan den svenska internrättsliga 

definitionen och den definition som framkommer i modellavtalet, även om 

dessa skillnader inte främst avser artikel 5.5 och 5.6. 

 

I de förarbetsuttalanden som gjordes när begreppet fast driftställe infördes i 

svensk rätt, påpekades vikten av att i intern svensk rätt följa vad som stadgas 

internationellt och främst i modellavtalet. Dels poängteras relevansen av att 

den interna rätten är tillräckligt vidsträckt för att motsvara den 

beskattningsrätt som tillkommer Sverige enligt skatteavtalen, dels framhålls 

att tillämpningen av såväl skatteavtal som intern svensk rätt underlättas. Mot 

bakgrund av det ställningstagandet är det enligt min mening rimligt att anta 

att en ändring görs i svensk intern rätt under förutsättning att den nya lydelsen 

verkligen inkorporeras i modellavtalet och att det multilaterala instrumentet 

blir verklighet. Även vad som framkommit i svensk praxis om modellavtalets 

starka ställning anser jag indikerar samma sak. 

 

Efter att fast driftställe infördes som ett begrepp i den svenska lagtexten har 

definitionen av agentregeln inte utvecklats på något annat sätt än genom nya 

kommentarer till modellavtalet och andra länders praxis. Någon egen praxis 

gällande agentregeln i svensk lagstiftning finns inte, åtminstone inte från 

högsta instans. Att Sverige inte utvecklat och tolkat begreppet på egen hand 

borde enligt min uppfattning kunna innebära att en ändring av den 

internrättsliga definitionen inte blir lika svår att genomföra som om den skiljt 

sig från modellavtalets på ett mer betydande sätt.   

 

När en diskussion förs huruvida den nya definitionen bör implementeras av 

Sverige och andra länder eller ej är det enkelt att enbart se till hur det skulle 

påverka respektive stat ur ett isolerat perspektiv. Det ska dock inte förbises 

att den nya definitionen är införd för att förhindra artificiella upplägg i syfte 

att kringgå källstatsbeskattning, vilket är ett ändamål som flera länder borde 

kunna ställa sig bakom. Enligt min mening borde inte syftet i sig åstadkomma 

några problem ur en implementeringssynpunkt, utan problemen relaterar 

snarare till om de föreslagna åtgärderna på ett tillräckligt bra sätt uppfyller 

syftet.  
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9 Slutsats 

De föreslagna ändringarna inom ramen för BEPS åtgärdspunkt 7 medför att 

tillämpningsområdet för artikel 5.5 i modellavtalet utvidgas samtidigt som 

artikel 5.6 blir snävare. Tidigare krav på form och rättslig kapacitet får i den 

nya lydelsen stå tillbaka för en bedömning av representantens verkliga 

agerande. Min uppfattning är att regleringen blir svårare att kringgå för 

företag då staterna ges ökat utrymme att beskatta förhållanden mot bakgrund 

av deras verkliga ekonomiska innebörd. Det torde kunna medföra att fler fasta 

driftställen riskerar att uppkomma i framtiden och dessa är inte nödvändigtvis 

begränsade till strukturer som designats i syfte att kringgå den befintliga 

regleringen. Den nya definitionen är dock inte helt okontroversiell då den ger 

rättstillämparen möjlighet till en avsevärt mer subjektiv bedömning. Ett 

sådant förfarande riskerar att ge upphov till olika tolkningar i olika länder 

vilket i sin tur riskerar att leda till ökad dubbelbeskattning. Det hade i sådana 

fall medfört att ett av modellavtalets huvudsyften frångås. I det avseendet bör 

påpekas att den tidigare lydelsen inte ansågs vara förenlig med ett annat av 

modellavtalets syften, nämligen undvikande av skatteflykt. Kontentan blir 

enligt min uppfattning att ett av dessa syften riskerar att få stå tillbaka oavsett 

vilken lydelse som tillämpas. 

 

Den nya definitionen omfattar vissa situationer som även tidigare kunnat falla 

inom artiklarnas tillämpningsområde, åtminstone enligt den tolkning som 

gjorts i doktrin. Min uppfattning är dock att ändringarna är tillräckligt 

långtgående för att de inte ska kunna anses falla inom utrymmet för den 

ursprungliga partsviljan. I sådana situationer finns stöd i doktrin för att ett 

ambulatoriskt förhållningssätt till de föreslagna ändringarna inte bör tas. Det 

medför att ändringarna behöver implementeras av respektive stat för att de 

ska få effekt.  

 

Huruvida de föreslagna ändringarna verkligen kommer att implementeras 

eller inte är beroende av utformningen av det multilaterala instrumentet inom 

ramen för åtgärdspunkt 15. Vägledning saknas ännu avseende ändringar av 

befintliga regler kring vinstallokering, varför det för närvarande är svårt att 

avgöra om det multilaterala instrumentet kommer att undertecknas av de 

berörda staterna. Vad som däremot tycks stå klart, mot bakgrund av vad som 

diskuterats i föregående kapitel, är att en situation där den nya definitionen 

inte implementeras på ett enhetligt sätt kan medföra flera negativa 

konsekvenser ur en rättssäkerhetsaspekt. Ambitionen från myndigheter i 

andra länder att använda sig av en substance over form-tolkning gällande 

kommissionärsstrukturer pekar dock enligt min uppfattning på att den nya 



60 

 

definitionen kan komma att implementeras, åtminstone av de berörda 

länderna. 

 

För Sveriges del är frågan om implementering också beroende av det 

multilaterala instrumentet och huruvida det kommer att undertecknas av 

berörda stater eller inte. Det finns en risk för att den nya definitionen kommer 

att drabba landets skattebas negativt, men att inte implementera den nya 

definitionen i intern rätt skulle kunna leda till än mer negativa konsekvenser. 

Att skydda den egna skattebasen kan i den hypotetiska situationen få motsatt 

effekt. Såväl Skatteverket som Regeringsrätten har tidigare också öppnat för 

att en substance over form-tolkning ska kunna göras vilket enligt min 

uppfattning tyder på att den nya definitionen är i linje med vad de uttalat. 

Även tidigare förarbetsuttalanden pekar i en riktning mot att landet bör följa 

modellavtalet. 

 

Slutsatsen är att Sverige dels bör underteckna det multilaterala instrumentet 

under förutsättning att övriga länder gör så, dels bör implementera den nya 

definitionen i intern rätt för att undvika att den gamla lydelsen blir mer eller 

mindre verkningslös i förhållande till stater med vilka Sverige ingått 

skatteavtal.  
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