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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att utreda om armlängdsprincipen är förändrad samt vilken 

ställning OECD:s riktlinjer har vid tillämpningen av 14 kap. 19 § IL. Utredningen resulterade i 

uppfattningen att OECD:s version av armlängdsprincipen kan anses vara förändrad då 

riktlinjerna bland annat uppmuntrar omklassificering till en större grad.  OECD:s vägledning 

fyller en funktion då 14 kap. 19 § IL inte är tillräckligt utförlig, men de reviderade riktlinjerna 

är inte fullt användbara då de till vissa delar går utöver den svenska skattelagstiftningens 

utrymme och är oförenliga med rättspraxis. Riktlinjerna kan dock komma att användas ändå 

eftersom underinstanserna har en stark tendens att stödja sig på den senaste versionen. Däremot 

hindrar vissa egenheter i svensk internprissättningspraxis att de reviderade riktlinjerna tillämpas 

fullt ut.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Enligt Skatteverket utgör transaktioner i intressegemenskap drygt 70 procent av världshandeln.1 

Inom en sådan gemenskap är det nödvändigt att fastställa och använda ett internpris för att 

möjliggöra en bedömning av olika enheters prestation.2 I en multinationell intressegemenskap 

finns däremot ytterligare en dimension till internprissättningen då interna transaktioner kan 

användas för att överföra vinster mellan olika företag. Genom att begära ett lägre pris vid 

transaktioner med närstående företag kan ett lönsamt bolag nämligen skifta sina vinster dit 

beskattning sker på ett mer fördelaktigt sätt.  

 

När icke-marknadsmässiga villkor används för att överföra vinst från ett land till ett annat, ger 

artikel 9.1 av OECD:s modellavtal (MA) det första landet rätt att ändå inkludera denna vinst i 

beskattningsunderlaget.3 För svenskt vidkommande nyttjas denna rättighet i 14 kap. 19 § 

Inkomstskattelag (1999:1229). Bestämmelsen är ett uttryck för armlängdsprincipen och 

specificerar att resultatet ska beräknas till det belopp det skulle uppgått till om villkoren var 

detsamma som skulle ha avtalats mellan oberoende parter. I tillämpningen av 14 kap. 19 § IL 

finns många utmaningar, bland annat måste ett marknadsmässigt pris fastställas. Ett sådant pris 

kan med enkelhet beräknas om den aktuella varan regelbundet handlas på en marknad med 

tillgänglig information om priser. Detta hör däremot inte till vanligheten, varvid det kan vara 

svårt att fastslå marknadspriset. Vägledning för en sådan bedömning finns däremot att hitta i 

OECD:s Transfer Pricing Guidelines (TPG).  

 

Internationellt samarbetar Sverige sedan länge genom sitt medlemskap i OECD med andra 

stater, bland annat i det så kallade BEPS-projektet (Base Erosion and Profit Shifting), för att 

upprätta gemensamma regler för bekämpandet av skatteplanering. I oktober 2015 utgav OECD 

en reviderad version av BEPS då de ansåg att de dåvarande riktlinjerna var sårbara för 

manipulation.4  

 

                                                 
1 Skatteverket, SKV 399-3 Handledning för beskattning av inkomst vid 2013 års taxering – Avsnitt 53 Internprissättning m.m., 

Elektronisk källa, s. 1459. 
2 UN Tax Committee Subcommittee on Practical Transfer Pricing Issues, An introduction to Transfer Pricing (Working draft), 

Elektronisk källa. 
3 OECD, Model tax convention with respect to taxes on income and on capital, 2014, Elektronisk källa.  
4 OECD, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project: Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, 

Actions 8-10 - 2015 Final Reports, 2015, s. 9. 
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Ett av syftena med revideringen var att klargöra och förstärka riktlinjerna kring 

armlängdsprincipen. Action 8-10 av denna nya BEPS rapport anges utgöra en rättelse av 

OECD:s TPG för länder som formellt följer dessa riktlinjer och stipulerar en mängd nya 

punkter.5 Som ett exempel kan nämnas sektion D som omarbetats i sin helhet och utökats från 

46 punkter till 140.6 Trots dessa omfattande ändringar ser OECD däremot enbart revideringen 

som ett förtydligande av armlängdsprincipen och menar att de är direkt applicerbara.7 

Skatteverket resonerar på ett liknande sätt och betonar att ingen förändring har skett av 

armlängdsprincipen som sådan.8 Vidare är Skatteverket av meningen att de reviderade 

riktlinjerna kan tillämpas både direkt och retroaktivt. Däremot förekommer kritik mot en sådan 

tillämpning9 och det kan ifrågasättas om det är förenligt med legalitetsprincipen.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda om armlängdsprincipen är förändrad samt vilken 

ställning OECD:s riktlinjer har vid tillämpningen av 14 kap. 19 § IL. 

 

1.3 Metod och material 

För att uppnå syftet med denna uppsats används till stora delar en rättsdogmatisk metod. Således 

tillämpas rättskälleläran och de traditionella rättskällorna, förarbeten, praxis och doktrin är en 

stor del av materialet. Rättsfall från Kammarrätten förekommer då HFD sällan diskuterar 

OECD:s riktlinjer. På så vis kan metoden till viss del anses skilja sig från den traditionellt 

rättsdogmatiska och kan då möjligtvis beskrivas som rättsanalytisk.10 I fastställandet av 

gällande rätt av armlängdsprincipen i övrigt anses det däremot finnas tillräckligt med 

prejudicerande rättsfall varvid de undre instanserna enbart används för att belysa riktlinjernas 

användning som vägledning.  

 

                                                 
5 OECD, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project: Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, 

Actions 8-10 - 2015 Final Reports, 2015, s. 10. 
6 Ibid. s. 15-50 och OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, 

s. 41-57. 
7 OECD, BEPS – Frequently Asked Questions, question 57, Elektronisk källa.  
8 Skatteverket, Vad är internprissättning? – Nya och förtydligade riktlinjer för internprissättning till följd av BEPS, Elektronisk 

källa. 
9 Se bl.a. Hall, Mikael., Larsén, Magnus., Jacobsen, Mikael. och Monsenego, Jerome, BEPS och internprissättningen – särskilt 

fokus på risk, kapital och immateriella tillgångar, Svensk Skattetidning, 2015/1, s. 352 och Monsenego, Jerome, Utfallet av 

BEPS-projektet, Svensk Skattetidning, 2015:10, s. 840. 
10 Se diskussion om rättsdogmatisk metod i Korling, Fredric och Zamboni, Mauro, Juridisk Metodlära, s. 24 där det 

framkommer att tillämpning i underrätter ej beaktas inom rättsdogmatiken.  
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Enligt Trolle Önnerfors och Wenander kan ett systematiskt avgränsat urval av rättsfall från 

lägre instanser visa hur en bestämmelse tillämpas i praktiken.11  På ett liknande sätt ska här 

utredas hur den vägledning som OECD tillhandahåller används och därför eftersöks rättsfall 

från Kammarrätten med hjälp av sökorden korrigeringsregeln, internprissättning samt 

armlängds- principen/ -regeln. För att erhålla ett tillräckligt stort urval för att anses vara 

representativt är målsättningen att inkludera så många sådana rättsfall som möjligt. Urvalet 

begränsas däremot av tillgängligheten i Kammarrättens domar vilket också påverkar vilka år 

som inkluderas i sammanställningen. I vissa fall sållas rättsfall även bort om de enbart till en 

obetydlig del behandlar internprissättning. Avsikten är däremot inte att utreda detta genom en 

samhällsvetenskaplig metod för att ge ett statistiskt säkerställt svar, utan snarare för att ge 

exempel på den vikt OECD:s TPG ges i de lägre instanserna. Vidare är författaren av denna 

uppsats ytterst medveten om att en dom i lägre instans inte kan anses vara gällande rätt i saknad 

av ett prejudikat från HFD.12 I analysen skiljs därmed hur OECD:s riktlinjer används i praktiken 

från vad som är gällande rätt.  

 

De rättsfall som presenteras från HFD är alla prejudicerande referat som belyser viktiga 

aspekter i den rättspraxis som etablerats för 14 kap. 19 § IL. Både RÅ 1991 ref. 107 och RÅ 

2010 ref. 67 anses generellt vara betydande avgöranden och HFD 2016 ref. 45 inkluderas då 

det är förhållandevis nytt och har blivit mycket uppmärksammat.13 Prejudicerande avgöranden 

från HFD presenteras även för andra delar av den svenska skatterätten, såsom t.ex. verklig 

innebörd. Dessa avgöranden inkluderas på grundval av betydelse eller möjlighet att belysa 

relevanta aspekter.  

 

För att fastställa gällande rätt presenteras även skatterättslig doktrin. Det nationella 

forskningsläget angående armlängdsprincipen är begränsat och består främst utav ett fåtal 

artiklar i tidskrifter såsom Skattenytt och Svensk Skattetidning14 samt ett temanummer15 av den 

sistnämnde.  

                                                 
11 Trolle Önnerfors, Elsa och Wenander, Henrik, Att skriva rätt: Goda råd för att skriva uppsats i juridik, Wolters Kluwer, 1 

uppl., Stockholm 2016, s. 20. 
12 Korling, Fredric och Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, Studentlitteratur, 1 uppl., Lund 2013, s. 38.  
13 Se t.ex. Skeppsbron Skatt, HFD: Korrigeringsregeln tillämplig på förändring av avtalsvillkor, THINKTax, Elektronisk källa, 

KPMG, HFD-dom om tillämpning av korrigeringsregeln vid ändrade avtalsvillkor samt Skatteverkets rättfallskommentar, 

Elektronisk källa och PwC; Wiséen, Pär Magnus, Byte till nytt låneavtal med marknadsmässig ränta träffas av 

korrigeringsregeln, Tax matters, Elektronisk källa.  
14 Se bl.a. Monsenego, Jerome. En överblick över BEPS-projektet, Skattenytt 2014 och Hall, Mikael., Larsén, Magnus., 

Jacobsen, Mikael. och Monsenego, Jerome, BEPS och internprissättning – särskilt fokus på risk, kapital och immateriella 

tillgångar, Svensk Skattetidning 2015:4. 
15 Svensk Skattetidning nr 4/2012. 
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En uttömmande källhänvisning eftersträvas för att möjliggöra en ökad kontrollerbarhet.16 Som 

ett led i detta hänvisas ofta till upphovsförfattare redan i den löpande texten, för att underlätta 

för läsaren att själv bedöma källan och dess tillförlitlighet. I doktrinen förekommer både artiklar 

av akademiker verksamma på framstående lärosäten som Lunds- och Uppsala universitet samt 

skatterådgivare. Den senare kategorin kan naturligtvis drivas av en bakomliggande agenda, men 

inkluderas ändå efter en bedömning av styrkan i deras argument. Så långt som möjligt 

kompletteras också åsikter från denna sorts doktrin med akademisk doktrin varvid 

tillförlitligheten stärks.  

 

Även viss internationell doktrin presenteras för att belysa problemet. Ambitionen var däremot 

att inkludera en större mängd sådan litteratur då armlängdsprincipen och BEPS-projektet är 

ämnen som är högst relevanta även i andra länder. Däremot begränsades denna möjlighet av 

tillgängligheten i sådan doktrin. Internprissättning diskuteras naturligtvis också internationellt. 

Majoriteten av forskningen inom ämnet är däremot av företagsekonomisk karaktär, där det 

diskuterats som ett strategiskt viktigt område för företagsledningen att hantera17. Därutöver 

finns också en del artiklar om internprissättning från skattesynpunkt där fokus ofta ligger på att 

beskriva hur denna form av skatteplanering fungerar i praktiken och därtill redovisa för hur 

omfattande denna form av vinstförflyttning är.18 Dessa artiklar är däremot inte relevanta för att 

uppnå syftet med denna uppsats. 

 

Den internationella skatterättsliga doktrin som presenteras i denna uppsats har hittats i 

facktidningar såsom Bulletin for International Taxation, International Transfer Pricing Journal, 

Intertax och British Tax Review. I den sistnämnda har exempelvis Kofler diskuterat om 

armlängdsprincipen är under hot i och med BEPS-projektet.19 I en annan intressant artikel 

behandlade Shoueri armlängdsprincipen ur ett kritiskt perspektiv och menade bland annat att 

internprissättning bör utvärderas utan OECD:s riktlinjer.20 Internationellt material förekommer 

också i form av OECD:s rapporter som utgör en betydande källa i denna uppsats.  

                                                 
16 Korling, Fredric och Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, Studentlitteratur, 1 uppl., Lund 2013, s. 37. 
17 Se bl.a. Holmstrom, Bengt och Tirole, Jean, Transfer Pricing and Organizational form, Journal of Law, Economics, & 

Organization, 1991, vol. 7, no, 2, s. 201-228 och Hirshleifer, Jack, On the Economics of Transfer Pricing, The Journal of 

Business, 1956, vol. 29, no. 3, s. 172-184. 
18 Se bl.a. Bartelsman, Eric och Beetsma, Roel, Why pay more? Corporate tax avoidance through transfer pricing in OECD 

countries, Journal of Public Economics, 2003, vol. 87, no. 9-10, s. 2225-2252 och Swenson, Deborah, Tax Reforms and 

Evidence of Transfer Pricing, National Tax Journal, 2001, vol. 54, no. 1, s. 7-25. 
19 Kofler, Georg, The BEPS Action Plan and Transfer Pricing: The Arm’s Length Standard Under Pressure? British Tax 

Review, 2013, nr. 5, s. 646-665. 
20 Schoueri, Luís Eduaro, International/OECD – Arm’s Length: Beyond the Guidelines of the OECD, Bulletin for International 

Taxation, 2015, vol. 69, no. 12. 
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1.4 Avgränsningar 

Internationell skatteplanering kan utföras med en mängd olika upplägg och är således ett 

omfattande ämne. Utöver internprissättning kan en internationell intressegemenskap 

exempelvis överföra vinster genom en räntesnurra eller genom skapandet av hybridinstrument 

som ännu inte inkluderas i nationell lagstiftning. Därmed innehåller också OECD:s BEPS-

projekt en mängd olika åtgärdspunkter för att stävja skatteplanering. Action 1-15 inkluderar 

åtgärder för allt från hybrider, CFC-regler, ränteavdrag, utnyttjandet av 

dubbelbeskattningsavtal och fasta driftställen till internprissättning. Därutöver innehåller detta 

regelpaket åtgärdspunkter för informationsgivning och dokumentation. Denna uppsats 

avgränsas däremot till att behandla endast en form av skatteplanering, nämligen 

internprissättning.  

 

Då BEPS action 8-10 är ett mycket omfattande dokument kan den inte behandlas i sin helhet i 

denna uppsats. Därför avgränsas de mer specifika kapitlen om prissättningsmetoder och dylikt 

bort för att istället koncentrera utredningen kring den mer generella vägledningen om 

armlängdsprincipen i sektion D.  

 

1.5 Disposition 

Nästa kapitel innehåller en presentation av gällande svensk skatterätt, med huvudfokus på 

armlängdsprincipen. Där förekommer också en utredning om den praktiska tillämpningen av 

OECD:s riktlinjer i underinstanserna. Kapitel 3 behandlar internationell skatterätt och består till 

stora delar av en presentation av OECD:s riktlinjer. Uppsatsen avslutas sedermera i kapitel 4 

med analys och slutsatser.  
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2. Den nationella skatterätten 

2.1 Legalitetsprincipen 

Enligt 1 kap. 4 § Regeringsformen (1974:152) har enbart riksdagen rätt att fatta beslut om 

skatter i egenskap av folkets företrädare. Vidare anges i 8 kap. 3 § RF att endast riksdagen kan 

stifta skattelagstiftning. Dessa bestämmelser är ett uttryck av legalitetsprincipen som enligt 

förarbete innebär att ”inskränkningar i medborgarnas […] rätt till egendom inte skall kunna 

företagas annat än med stöd av lag”.21 Således kan beskattning enbart ske med stöd av 

skattelagstiftning stiftad av riksdagen. Legalitetsprincipen anses också inbegripa ett 

retroaktivitetsförbud22 då det anges i 2 kap. 10 § RF att skatt inte får ”tas ut i vidare mån än 

som följer av föreskrifter som gällde när den omständighet inträffade som utlöste skatt- eller 

avgiftsskyldigheten.” Syftet med principen sägs vara att den skattskyldige ska erhålla 

förutsebarhet i beskattningen.23 

 

Legalitetsprincipen sätter därmed lagtexten i centrum varvid nyttjandet av tolkningsmedel 

måste anses ge upphov till en rimlig tolkning av skattelagstiftningen.24 Vid vaga bestämmelser 

menar Hultqvist vidare att legalitetsprincipen kan motivera försiktighet i tolkningen.25 

 

2.2 Armlängdsprincipen i den nationella rätten 

Syftet med armlängdsprincipen i svensk lagstiftning formuleras i prop. 1989/90:116, nämligen: 

”att varje stat skall beskatta så stor del av det multinationella företagets vinst som skulle ha 

beskattats där om den gren av verksamheten som bedrivits där hade varit fristående och 

oberoende av andra delar av företaget”.26 Generellt kan också läsas i förarbete att 

armlängdsprincipen måste anses vara svårtillämpad i praktiken.27 Detta gäller speciellt då det 

inte finns något enkelt sätt att härleda ett marknadsmässigt pris, såsom när det rör immateriella 

rättigheter. Som tidigare nämnts återfinns armlängdsprincipen i art. 9 av OECD:s MA och för 

svenskt vidkommande kommer den till uttryck i 14 kap. 19 § IL: 

                                                 
21 Prop. 1973:90, Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m. m.; given Stockholms 

slott den 16 mars 1973, s. 138. 
22 Hultqvist, Anders, Legalitetsprincipen och lagtolkning – några reflexioner med anledning av 5/6-delsmålet, Skattenytt, 2013, 

s. 16 och Påhlsson, Robert, Principer eller regler? Legalitet och likabehandling i beskattningen, Skattenytt, 2014, s. 558. 
23 Påhlsson, Robert, Principer eller regler? Legalitet och likabehandling i beskattningen, Skattenytt, 2014 s. 563. 
24 Hultqvist, Anders, Legalitetsprincipen och lagtolkning – några reflexioner med anledning av 5/6-delsmålet, Skattenytt, 2013, 

s. 17-19. 
25 Ibid., s. 20. 
26 Prop. 1989/90:116, om ägande i banker och andra kreditinstitut, s. 75. 
27 Prop. 2003/04:126, Undantag för skattskyldighet för vissa ersättningar i form av royalty och avgift, s. 30. 
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Om resultatet av en näringsverksamhet blir lägre till följd av att villkor avtalats som 

avviker från vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende näringsidkare, 

ska resultatet beräknas till det belopp som det skulle ha uppgått till om sådana villkor 

inte funnits. Detta gäller dock bara om: 

1. den som på grund av avtalsvillkoren får ett högre resultat inte ska beskattas för 

detta i Sverige enligt bestämmelserna i denna lag eller på grund av ett 

skatteavtal, 

2. det finns sannolika skäl att anta att det finns en ekonomisk intressegemenskap 

mellan parterna, och 

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

ekonomisk intressegemenskap.  

Vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende näringsidkare är således villkor till 

armlängds avstånd och det belopp det skulle ha uppgått till kan kallas armlängdspriset. För att 

en upptaxering enligt denna bestämmelse ska vara möjlig måste ovanstående tre rekvisit vara 

uppfyllda. Först och främst ska avtalsvillkoren leda till att ett företag, som av någon anledning 

inte kommer beskattas för detta i Sverige, erhåller ett högre resultat. Det kan bland annat röra 

sig om ett företag som är begränsat skattskyldig i Sverige i enlighet med 6 kap. 7-8 §§ IL, med 

andra ord utländska juridiska associationer. För det andra måste det kunna påvisas att en 

ekonomisk intressegemenskap föreligger mellan de företag som slutit ett avtal. Vad som utgör 

en sådan intressegemenskap klargörs i 14 kap. 20 § IL: 

Ekonomisk intressegemenskap som avses i 19 § anses föreligga om  

– en näringsidkare, direkt eller indirekt, deltar i ledningen eller 

övervakningen av en annan näringsidkares företag eller äger del i 

detta företags kapital, eller  

– samma personer, direkt eller indirekt, deltar i ledningen eller 

övervakningen av de båda företagen eller äger del i dessa företags 

kapital. 
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Här framkommer således att ett företag som på något sätt har inflytande i ett annat företag, 

antingen genom att delta i ledningen eller via ägande, anses vara i en intressegemenskap med 

detta företag. Däremot framgår inte av lagtexten hur stor ägandeandel som krävs för att 

intressegemenskap ska anses föreligga. När en intressegemenskap ska anses föreligga anges 

inte tydligare i förarbete, utan sägs enbart vara då ett företag, direkt eller indirekt, deltar i 

ledningen eller äger del i ett annat företag.28 I samma förarbete återfinns också kritik från 

Skatteverket angående detta då de menar att det av 14 kap. 20 § IL inte går att få något bestämt 

besked vilket leder till en önskan om en tydlig gräns vid 50 procent eller mer.29 Länsrätten i 

Stockholms län uppmärksammar också problematik kring bestämmelsen då de menar att ett 

innehav av en enda andel enligt en bokstavstolkning innebär att intressegemenskap föreligger.30 

Som svar till denna kritik anger dock regeringen att ett innehav av eller kontroll över tillräckligt 

många andelar för att ge upphov till reellt inflytande ger upphov till intressegemenskap. 

Däremot vill de inte ange en klar gräns, utan anger att detta gäller oavsett storleken på 

kapitalinnehavet.  

 

Bergkvist och Wiman diskuterar också hur det inte finns någon tydlig definition av 

intressegemenskap med viss ägandeandel, men att ett ägarsamband som är alltför svagt 

svårligen kan betraktas som en.31 Vidare nämner de att det kan vara svårt för en skattemyndighet 

att bevisa att intressegemenskap föreligger på grund av brist på information från den stat där 

det andra företaget har sin hemvist. Därför krävs enbart att det är sannolikt att två företag är i 

en intressegemenskap. Således finns ingen konkret gräns för skattskyldiga att förhålla sig till, 

utan en bedömning måste alltid göras av eventuellt inflytande.  

 

Det tredje rekvisitet i 14 kap. 19 § IL innebär däremot en möjlighet för den skattskyldige, dvs. 

företaget, att ändå undslippa upptaxering om den oriktiga prissättningen kan anses ha uppstått 

av annan anledning än intressegemenskapen. Själva lagen ger däremot inga exempel på vad 

sådana skäl kan vara, varvid ledning om denna fråga måste sökas i andra rättskällor. Att alla 

villkor som avviker från vad som skulle ha avtalats mellan oberoende parter inte ska kunna leda 

till upptaxering klargörs dock i prop. 1982/83:73.32  

                                                 
28 Prop. 2005/06:169, Effektivare skattekontroll m.m. s. 90. 
29 Ibid. s. 108. 
30 Ibid. s. 109. 
31 Bergkvist, Sven-Åke och Wiman, Bertil, Internprissättning och den skatterättsliga kartan, Svensk Skattetidning 2012/4, s. 

317. 
32 Prop. 1982/83:73, Regeringens proposition om utvidgad uppgiftsskyldighet vid vissa utlandsbetalningar m.m., s. 11-12. 



14 

 

Som andra skäl än intressegemenskap anges den situation då en ny vara skall introduceras på 

en marknad.33 Därutöver omnämns att en konkurrenssituation kan ge upphov till ett behov för 

icke-armlängdsmässig prissättning. I samma förarbete anges också att 14 kap. 19 § IL ska 

tillämpas med försiktighet. Utöver de andra skäl som framkommer i förarbeten anger Bergkvist 

och Wiman ytterligare ett, nämligen igångsättningskostnader.34 I ett fall vid inkorrekt 

prissättning kan detta i sådana fall inte korrigeras om det skett för att ett moderbolag försöker 

stötta ett nyetablerat dotterbolag.  

 

2.3 Armlängdsprincipen i svensk rättspraxis 

Då armlängdsprincipen har utvecklats ytterligare i svensk rättspraxis presenteras nedan några 

av de viktigaste prejudikaten för att fastställa gällande rätt.  

 

2.3.1 RÅ 1991 ref. 107 – Shellmålen35 

Detta rättsfall anses generellt vara det mest betydande avgörandet i 

internprissättningssammanhang. Bakgrund till målet var att svenska Shell, ett ’operating 

company’ i Shellkoncernen, hade förvärvat råolja och transporter från ett brittiskt ’service 

company’ i koncernen. För åren 1976-1982 ansåg däremot skattemyndigheten att dessa 

transaktioner skett till ett överpris och att svenska Shell därmed gjorde för höga avdrag för 

kostnad av råolja och transport av denna.   

 

HFD började med att fastställa att avdrag för kostnader enbart medges till den del de kan 

betraktas som en driftskostnad. Således skulle det vara klarlagt att ”den koncerngemensamma 

nyttighet som kostnaden avser också kommit [det svenska] företaget tillgodo i motsvarande 

mån”. Med stöd av punkt 17 i OECD-rapporten från 1979 utvärderade HFD sedan de olika 

företagen i koncernens funktioner. Då det framstod att det brittiska företaget hade burit vissa 

risker ansåg de vidare att det var rimligt att ge dem en handelsmarginal. 

 

Efter noggrant övervägande kom HFD fram till följande prisavvikelser i förhållande till deras 

fastställda marknadspriser: 

 

                                                 
33 Prop. 1982/83:73, Regeringens proposition om utvidgad uppgiftsskyldighet vid vissa utlandsbetalningar m.m., s. 11-12. 
34 Bergkvist, Sven-Åke och Wiman, Bertil, Internprissättning och den skatterättsliga kartan, Svensk Skattetidning 2012/4, s. 

321. 
35 RÅ 1991 ref 107, Frågor om pris- och inkomstkorrigering enligt 43 § 1 mom kommunalskattelagen (de s k Shell-målen). 

Eftertaxering för inkomst för 1977-1981 och inkomsttaxering 1982.  
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År  Över-/ Underpris i förhållande till marknadsmässig nivå 

1977 - 2 miljoner 

1978 - 2 miljoner 

1979 + 2,8 miljoner 

1980 +/- 0 

1981 +/- 0 

1982 +/- 0 

Totalt - 1,2 miljoner 

Tabell 2: illustration över total prisavvikelse under åren 1977-1982 för svenska Shell där det framgår att företaget 

över hela perioden betalat 1,2 miljoner mindre än marknadspriset. 

 

HFD ansåg vidare att det kunde vara nödvändigt att göra en helhetsbedömning och prövade 

därför om de skulle bortse från principen om beskattningsårets slutenhet. I Shell-målet menade 

HFD sedermera att svenska Shell hade påvisat att underprissättningen år 1977 och 1978 hade 

skett av affärsmässiga skäl och därför ansåg de att detta fick kvittas mot överprissättningen år 

1979. Därmed befäste de i rättspraxis att flertalet beskattningsår måste ingå i bedömningen av 

internprissättningsmål. Däremot ansågs det inte vara möjligt att ge en generell förutsättning då 

det var acceptabelt att bryta mot principen om beskattningsårets slutenhet, detta skulle istället 

bedömas i varje enskilt fall med ”beaktande av bl a vilket samband som har kunnat påvisas 

mellan de åtgärder och effekter som är hänförliga till beskattningsåret och motsvarande 

förhållanden under tidigare eller senare år”. 

 

Vidare befäste HFD att korrigeringsregeln skulle tillämpas med viss försiktighet.  

 

2.3.2 RÅ 2010 ref. 67 - Diligentiamålet36  

Bakgrunden till detta, också mycket välkända internprissättningsmål, var ett utköp från 

Stockholmsbörsen som gjorde Diligentia AB till ett av Skandia Livs dotterbolag. I samband 

med detta sade Diligentia upp ett antal externa lån som finansierade deras 

fastighetsinvesteringar. Dessa lån löpte till en räntesats om ungefär 4,5 procent. Samtidigt togs 

istället interna lån upp som innebar en ränteutgift om 9,5 procent till moderbolaget Skandia liv. 

Således erhöll Diligentia AB en räntekostnad som avdrag gjordes för år 2000-2002.  

                                                 
36 RÅ 2010 ref. 67, Det förhållandet att ett lån lämnats från moderbolag till dotterbolag har beaktats vid bedömningen av vad 

som kan godtas som avdragsgill ränta för lånet. Eftertaxering för 2001 samt inkomsttaxering 2002-2003. 
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Detta uppmärksammades dock av Skatteverket år 2003 som var av meningen att räntan var 

högre än marknadsmässig, samt att överräntan som betalades egentligen var en förtäckt 

vinstutdelning. Diligentia överklagade underinstansernas domar med bland annat argumentet 

att oriktiga antaganden gjorts i fastställandet av marknadsmässig ränta. Denna ränta hade 

beräknats baserat på lån som lämnats med säkerhet medan företaget var av övertygelsen att så 

inte var fallet med deras lån. Underinstanserna var däremot av meningen att den relation som 

Diligentia och Skandia hade till varandra skapade en viss säkerhet. I sitt avgörande angav HFD 

slutligen att ett moderbolag har en kontroll över sitt dotterbolag som ger dem andra 

förutsättningar i kapacitet av långivare. Då ett moderbolag har bättre insyn än en extern 

långivare bedömde de således att kreditrisken var lägre än vid utomstående lån. 

 

2.3.3 HFD 2016 ref. 4537 

Ett svenskt bolag hade lån till utländskt bolag i koncernen och då villkoren omförhandlades år 

2008 bedömde Skatteverket att avdrag inte skulle beviljas för den ytterligare räntan om 2,5 

procentenheter. Detta då de var av meningen att en oberoende låntagare inte skulle ha accepterat 

en sådan räntehöjning utan någon form av kompensation. Frågan i målet var följaktligen om 

den nya räntan var marknadsmässig och om denne skulle jämföras med 2003 års villkor eller 

med vad oberoende parter skulle ha avtalat om under de marknadsförhållanden som rådde år 

2008. 

 

HFD konstaterade sedermera att den ränta som avtalades om år 2008 individuellt bedömt var 

marknadsmässig. Däremot ansågs att inte enbart den nya räntenivån skulle läggas till 

bedömningen utan alla villkor som företagen då kom överens om var av relevans. Eftersom det 

svenska bolaget hade accepterat en räntehöjning trots att ingen skyldighet att göra så förelåg 

ansåg HFD därmed att de handlat på ett sätt som skilde sig från vad en oberoende part skulle 

gjort. Vidare poängterade HFD att denna tolkning av 14 kap. 19 § IL inte ansågs strida mot 

OECD:s riktlinjer.  

 

                                                 
37 HFD 2016 ref. 45, Korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § inkomstskattelagen har ansetts kunna tillämpas när ett avtal med ett 

visst villkor ersatts med ett avtal med ett sämre, men i och för sig marknadsmässigt, villkor. Inkomsttaxering 2009-2011. 
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2.4 OECD:s riktlinjer 

OECD:s TPG anses utgöra utfyllnad av lagstiftningen då denna inte ger tillräckligt stöd för den 

praktiska tillämpningen.38 Lagstiftaren har vid ett fåtal tillfällen diskuterat OECD:s rapporter i 

förarbeten och bland annat angett att dessa riktlinjer allmänt sett ger ”en god och välbalanserad 

belysning av internprissättningens problematik” i prop. 2005/06:169.39 Där anges även att både 

Skatteverket och skattskyldiga i många fall kan hämta värdefull vägledning i dessa riktlinjer då 

de ger uttryck för internationellt vedertagna principer. I prop. 2009/10:17 diskuterar lagstiftaren 

också OECD:s riktlinjer och anger att medlemsstaterna uppmanas att följa dessa.40  

 

HFD uttalar också ett visst stöd för OECD:s riktlinjer när de i RÅ 1991 ref. 107 konstaterar att 

rapporten från 1979 utgör en god och välbalanserad belysning samt att den i relevanta delar kan 

fungera som vägledning.41 Däremot anger de också att rapporten inte är bindande för svenska 

skattemyndigheter. Det kan således argumenteras för att OECD:s riktlinjer inte har en självklar 

ställning som tolkningsmedel då HFD varken anser att riktlinjerna är bindande eller 

genomgående relevanta. HFD upprepar även detta uttalande i efterkommande rättsfall, nu 

senast i HFD 2016 ref. 45 där de anger att riktlinjerna enligt både praxis och förarbeten kan 

användas som vägledning.42 Däremot har OECD uppdaterat riktlinjerna vid ett flertal tillfällen 

och det finns ingen diskussion om sådana senare versioner i HFD:s avgöranden, varvid tydligt 

stöd för användandet av dessa saknas. I RÅ 2010 ref. 67 använder Skatteverket visserligen 

OECD:s TPG från 199543 men det framgår inte vad HFD anser om detta. Det innebär att det 

saknas direkt stöd för användandet av senare versioner av OECD:s TPG i svensk rättspraxis.  

 

 

 

 

                                                 
38 Bergkvist, Sven-Åke och Wiman, Bertil, Internprissättning och den skatterättsliga kartan, Svensk Skattetidning 2012/4, s. 

318. 
39 Prop. 2005/06:169, Effektivare skattekontroll m.m., s. 89. 
40 Prop. 2009/10:17, Prissättningsbesked vid internationella transaktioner, s. 20-22. 
41 RÅ 1991 ref 107, Frågor om pris- och inkomstkorrigering enligt 43 § 1 mom kommunalskattelagen (de s k Shell-målen). 

Eftertaxering för inkomst för 1977-1981 och inkomsttaxering 1982. 
42 HFD 2016 ref. 45, Korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § inkomstskattelagen har ansetts kunna tillämpas när ett avtal med ett 

visst villkor ersatts med ett avtal med ett sämre, men i och för sig marknadsmässigt, villkor. Inkomsttaxering 2009-2011. 
43 RÅ 2010 ref. 67, Det förhållandet att ett lån lämnats från moderbolag till dotterbolag har beaktats vid bedömningen av vad 

som kan godtas som avdragsgill ränta för lånet. Eftertaxering för 2001 samt inkomsttaxering 2002-2003. 
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Doktrinen pekar däremot på att uttalandet om 1979-års rapport också gäller för senare 

versioner.44 Bland annat menar Norell och Billgert att det inte finns någon anledning att tro att 

HFD skulle vara av en annan uppfattning om rapporten från 1995.45 Enligt Hultqvist och 

Wiman är det självklart att senare versioner av riktlinjerna kan ge samma vägledning som 1979-

års rapport.46 Däremot tydliggör de att så enbart är fallet om riktlinjerna håller sig inom det 

utrymme som 14 kap. 19 § IL ger. Om de reviderade riktlinjerna går utöver detta skulle de 

således inte vara direkt tillämpbara med stöd av RÅ 1991 ref. 107. Vidare menar de att det även 

i OECD:s TPG från 2010 finns vägledning som inte kan förenas med svensk skattelagstiftning. 

Då de därmed anser att det är troligt att även de av BEPS-projektet reviderade riktlinjerna går 

utöver skattelagstiftningens utrymme är de av meningen att en implementering av BEPS kräver 

en omarbetning av nationell lagstiftning.  

 

På grund av den begränsade regleringen i lagstiftningen menar Hankó Faragó vidare att de 

reviderade riktlinjerna kan komma att få en stor inverkan på beräknandet av företagens inkomst 

samt hur skattemyndigheten och domstolarna tillämpar armlängdsprincipen.47 Därutöver 

nämner hon att många upplever Skatteverkets uttalande om riktlinjernas direkta tillämplighet 

och retroaktivitet som kontroversiellt. Monsenego diskuterar även han denna fråga och menar 

att skillnad bör göras kring ändringar som resulterar i ’materiella skillnader’ i tolkningen av 

armlängdsprincipen och klargörande ändringar.48  

 

2.5 OECD:s riktlinjer i rättstillämpningen 

Då HFD är sparsmakade när de diskuterar OECD:s riktlinjer och den praktiska tillämpningen i 

underinstanser kan skilja sig från den rättspraxis som etableras av högsta instans följer här ett 

antal rättsfall från Kammarrätterna. Som tydliggörs i tabellen nedan finns en klar tendens i 

underinstanserna att använda sig av senare versioner av OECD:s vägledning. Hela 66,7 procent 

tillämpade dessutom den senaste versionen. Det kan därmed antas att underinstanserna även 

kan komma att använda sig av de reviderade riktlinjerna.  

                                                 
44 Se bl.a. Bergkvist, Sven-Åke och Wiman, Bertil, Internprissättning och den skatterättsliga kartan, Svensk Skattetidning 

2012/4, s. 318, Norell, Kurt och Billgert, Christin, Skatteverket och internprissättning, Svensk Skattetidning 2010:1, s. 61 och 

Hultqvist, Anders. & Wiman, Bertil. BEPS - Implementering i svensk rätt, Svensk Skattetidning 4.2015, s. 321. 
45 Norell, Kurt och Billgert, Christin, Skatteverket och internprissättning, Svensk Skattetidning 2010:1., s. 61. 
46 Hultqvist, Anders. & Wiman, Bertil. BEPS - Implementering i svensk rätt, Svensk Skattetidning 4.2015, s. 321. 
47 Hankó Faragó, Anna, Sweden: Reaction to the Final OECD BEPS Package, International Transfer Pricing Journal, 2016, 

vol. 23, no. 3. 
48 Monsenego, Jerome, Utfallet av BEPS-projektet, Svensk Skattetidning, 2015:10, s. 845. 
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Likt HFD var det också en del av underinstanserna, 33,3 procent, som inte gjorde någon referens 

till den specifika version som användes. Det är således oklart om dessa tillämpat den senaste 

versionen eller fortfarande använder sig av rapporten från 1979.  

 

 Senaste version Ursprungliga version Ospecificerad version Totalt 

2016 349 - 250 5 

2015 751 - 252 9 

2014 153 - 554 6 

2013 755 - 256 9 

2012 457 - - 4 

 22 - 11 33 

Tabell 3: Kammarrättens användande av OECD:s riktlinjer mellan 2012-2016 

 

Vidare var det ingen underinstans som uttryckligen angav att rapporten från 1979 tillämpades. 

Det kan därmed konstateras att även underinstanserna är av meningen att HFD:s stöd också 

sträcker sig till nya versioner av riktlinjerna. Underinstanserna har även diskuterat 

tillämpligheten och angett att senare versioner kan användas vid internprissättningsmål enbart 

så länge de ej står i strid med svensk skattelagstiftning.58 

 

 

 

                                                 
49 Kammarrätten i Stockholm mål nr 9210-14, Kammarrätten i Stockholm mål nr 187-14 och Kammarrätten i Stockholm mål 

nr 7416-14 där Kammarrätten visserligen inte kommenterade vilken version som användes men inte invände mot 

Förvaltningsrättens tillämpning av OECD TPG 2010. 
50 Kammarrätten i Stockholm mål nr 9297-14 och Kammarrätten i Göteborg mål nr 2292-15. 
51 Kammarrätten i Göteborg mål nr 6227-13, Kammarrätten i Göteborg mål nr 3417-13, Kammarrätten i Göteborg mål nr 4026-

13, Kammarrätten i Stockholm mål nr 4560-13, Kammarrätten i Stockholm mål nr 4640-13, Kammarrätten i Göteborg mål nr 

1168-14 och Kammarrätten i Stockholm mål nr 797-14 där Kammarrätten visserligen inte kommenterade vilken version som 

användes men inte invände mot Förvaltningsrättens tillämpning av OECD TPG 2010. 
52 Kammarrätten i Stockholm mål nr 4811-14 och Kammarrätten i Jönköping mål nr 3316-13. 
53 Kammarrätten i Jönköping mål nr 1946-13 där Kammarrätten visserligen inte kommenterade vilken version som användes 

men inte invände mot Förvaltningsrättens tillämpning av den senaste versionen av TPG.  
54 Kammarrätten i Sundsvall mål nr 1585-13, Kammarrätten i Göteborg mål nr 5178-13, Kammarrätten i Göteborg mål nr 

1262-13, Kammarrätten i Göteborg mål nr 3176-13 och Kammarrätten i Stockholm mål nr 5355-12. 
55 Kammarrätten i Stockholm mål nr 9053-12, Kammarrätten i Stockholm mål nr 2460-11, Kammarrätten i Stockholm mål nr 

2457-11, Kammarrätten i Stockholm mål nr 7063-11, Kammarrätten i Stockholm mål nr 3684-11, Kammarrätten i Stockholm 

mål nr 6885-12 och Kammarrätten i Göteborg mål nr 4467-12. 
56 Kammarrätten i Sundsvall mål nr 1360-12 och Kammarrätten i Göteborg 1980-12. 
57 Kammarrätten i Göteborg mål nr 2779-11, Kammarrätten i Göteborg mål nr 222-11, Kammarrätten i Stockholm mål nr 4252-

11 och Kammarrätten i Stockholm mål nr 2400-11 där Kammarrätten inte invände mot förvaltningsrättens tillämpning av den 

senaste versionen av riktlinjerna. 
58 Se t.ex. Kammarrätten i Stockholm mål nr 2460-11. 



20 

 

I mål nr 7416-14 från Kammarrätten i Stockholm diskuterades frågan om retroaktiv tillämpning 

av OECD:s riktlinjer då den version som åberopades inte existerade vid parternas 

avtalsslutande. Skatteverket menade däremot att en sådan tillämpning var tillåten då riktlinjerna 

enbart användes som ett vägledande stöd. Retroaktiv tillämpning av OECD:s riktlinjer har även 

skett i flertalet andra internprissättningsmål från underinstanserna.59 Denna hantering av nya 

versioner av TPG ger således stöd åt antagandet att de reviderade riktlinjerna kan komma att 

tillämpas retroaktivt av åtminstone underinstanserna. Denna retroaktiva tillämpning kan 

däremot ifrågasättas med stöd av legalitetsprincipen och retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 10 § 

RF. När ett avtal slöts år 2008 var det t.ex. inte förutsebart att riktlinjerna skulle revideras och 

omöjligt att förutse på vilket sätt det skulle ske. Den skattskyldige kan på så vis ha följt den 

dåvarande vägledningen till fullo och ändå bli föremål för upptaxering när de reviderade 

riktlinjerna används. Något sådant skulle således innebära att skatt tas ut ’i vidare mån’ än vad 

som gällde när skattskyldigheten först uppstod.  

 

Denna retroaktiva tillämpning har också kommit upp till diskussion i ett mål från Kammarrätten 

i Stockholm60 där den skattskyldige menade att både en tillämpning av OECD TPG från 2010 

och de reviderade riktlinjerna i BEPS skulle strida mot legalitetsprincipen. De menade att delar 

av dessa riktlinjer saknade stöd i svensk skattelagstiftning. Speciellt motsatte sig den 

skattskyldige att transaktioner omklassificerades då detta enligt deras mening stred mot svensk 

rättspraxis. Kammarrätten menade däremot att det inte fanns något hinder mot användandet av 

vägledning som uppkommit efter avtalsslutandet varvid de också var av meningen att retroaktiv 

tillämpning av nya versioner var acceptabelt. Den skattskyldige fick dock visst gehör då 

Kammarrätten inte ansåg att Skatteverket framfört tillräckligt starka bevis på att 

korrigeringsregeln var tillämplig då denna bestämmelse ska tillämpas med försiktighet. Bland 

annat hade skattemyndigheten inte inkommit med någon utredning av vad oberoende parter 

skulle avtalat om i motsvarande situation och det var dessutom oklart om andra transaktioner 

kunde uppväga för den inkorrekta prissättningen. 

 

  

                                                 
59 Se bl.a. Kammarrätten i Stockholm mål nr 2460-11, Kammarrätten i Stockholm mål nr 2457-11 och Kammarrätten i Göteborg 

mål nr 4467-12. 
60 Kammarrätten i Stockholm mål nr 9210-14. 
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2.5.1 Kammarrätten i Göteborg mål nr 2779-11 

Detta mål är av speciellt intresse då OECD:s TPG åberopas av den skattskyldige, AB Volvo, 

för att argumentera mot upptaxering. Bakgrunden till målet var att AB Volvo förvärvade 

Renault VI och därigenom även deras amerikanska dotterbolag Mack Trucks Inc. Förvärvet 

gav upphov till en omstrukturering i Volvokoncernen där Mack omvandlades till en ’service 

provider’. Villkoren för detta avtalades i ett Master Service Agreement där det specificerades 

att Mack skulle erhålla en vinst baserat på deras kostnader. I dessa kostnader inberäknades dock 

kostnader som uppstått innan avtalet slöts, bl.a. kostnader för omstrukturering, och som därför 

inte kunde hänföras till de tjänster som Mack utförde åt Volvo. Således beräknades den vinst 

som Mack erhöll på ett underlag som en oberoende part inte skulle accepterat. 

 

Enligt Volvo framgick det av TPG att det inte stred mot armlängdsprincipen att överföra 

existerande risker vid överföringstillfället. I detta fall hade det vid omstruktureringen bedömts 

vara mycket små risker vilket innebar att en låg avsättning gjordes. Vid det tillfället var det inte 

möjligt att veta att kostnaderna skulle överstiga denna avsättning och sannolikheten för 

underavsättningar bedömdes vara lika stor som den för överavsättningar av företagets revisor. 

Volvo angav därefter att det ”av TPG framgår att man inte ska använda sig av eftersyn för att 

fastställa den armslängdsmässiga prissättningen utan denna ska göras utifrån de förhållanden 

som förelåg vid omstruktureringen.” Eftersom Kammarrätten däremot ansåg att det var tydligt 

att ökande kostnader kunde uppstå redan då avtalet slöts kom de sålunda till avgörandet att en 

oberoende part ej skulle godkänt villkoren. I enlighet med RÅ 1991 ref. 107 testades vidare om 

Volvo på något sätt kompenserats för överprissättningen med nekande utfall. 

 

2.5.2 Kammarrätten i Göteborg mål nr 1168-14 

I detta rättsfall menade Skatteverket att ett avtal mellan AB Tetra Pak (ABTP) och Tetra Pak 

International (TPI) inte uppförts till armlängdsmässiga villkor. ABTP utförde forskning och 

utveckling (FoU) på TPI:s vägnar och kompenserades för detta genom full täckning för 

kostnader samt ett kostnadspåslag på 3 procent. Detta kostnadspåslag var däremot för litet enligt 

Skatteverket som efter att ha granskat fyra referensobjekt och deras vinstnivåer menade att det 

borde varit 7 procent. De fyra företag som Skatteverket jämförde med ingick i en utredning som 

ABTP tagit fram bestående av 14 företag. Enligt ABTP skulle Skatteverket inte haft grund för 

att hävda att påslaget borde varit 7 procent om de även beaktat dessa andra företag.  
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Vidare argumenterade ABTP att OECD:s TPG angav att de fyra referensobjekten måste ha 

sådan jämförbarhet med ABTP ”att de skillnader som finns inte kan antas påverka deras 

möjlighetar [sic!] att på öppna marknaden få betalt för sina tjänster efter samma 

ersättningsnorm.” Att referensobjekten skulle vara ojämförbara med ABTP då de var 

verksamma i andra branscher motsades däremot av Kammarrätten med hänvisning till OECD:s 

TPG art. 3.38. Det som var avgörande ansågs istället vara om deras verksamhet var tillräckligt 

jämförbar med den FoU-verksamhet som ABTP bedrev. En märkbar skillnad mellan ABTP och 

jämförelseobjekten var lönenivån som var högre för de fyra andra företagen. Detta menade 

ABTP berodde på att mindre avancerad forskning bedrevs i deras verksamhet och att deras 

anställda därför var mindre välutbildade. Kammarrätten hänvisade i detta skede till art. 2.55 i 

TPG där det anges att ”vinstpåslaget vid kontraktsforskning kan avspegla hur innovativ och 

komplex den utförda forskningen är.” Därmed användes OECD:s TPG till den skattskyldiges 

fördel då jämförelseobjektens verksamheter skiljde sig storligen från ABTPs. 

 

2.6 Verklig innebörd i svensk skatterättspraxis 

En rättshandlings verkliga innebörd är enligt Burmeister detsamma som dess 

obligationsrättsliga innebörd.61  Således kan en prövning av civilrättsliga förhållanden leda till 

en bedömning om att rättshandlingarna har en annan innebörd än parternas definition. Att gå 

efter den verkliga innebörden kallas även för genomsyn. 

 

HFD gör ett viktigt uttalande om användandet av verklig innebörd i RÅ 1998 ref. 19 som 

upprepas i många efterföljande rättsfall, nämligen: 

 

” Allmänt gäller att beskattning skall ske på grundval av rättshandlingars verkliga 

innebörd oavsett den beteckning de åsatts. Detta gäller inte bara när det är fråga 

om en enstaka rättshandling utan kan också innebära en gemensam bedömning av 

flera rättshandlingar.”62  

 

 

 

                                                 
61 Burmeister, Jari, Skatterättsligt definierade rättsfigurers särställning vid bedömning av verklig innebörd, Svensk 

Skattetidning, 2011:4, s. 354. 
62 RÅ 1998 ref. 19. 
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Om den verkliga innebörden befinns vara en annan än parternas definition ska detta således 

leda till en omklassificering. Detta uttalande diskuteras vidare i RÅ 2004 ref. 27 där det 

specificeras att det innebär att skenavtal inte ska användas för att fastställa beskattning. 

Underinstanserna hade i detta fall angett att avtalens betydelse skulle frångås då de ekonomiska 

konsekvenserna var andra än det som framkom i avtalen. Därmed ansågs det röra sig om 

transaktioner som oberoende parter inte skulle avtala om. HFD var däremot inte av meningen 

att rättshandlingarnas verkliga innebörd var skild från dess form trots att de uppställda 

transaktionerna främst motiverats av skattehänsyn och betalningar enligt avtalet inte utförts. 

 

Med stöd i bland annat detta rättsfall menar Burmeister att skattemässiga motiv enligt svensk 

rättspraxis inte är av speciell betydelse vid bedömningen om verklig innebörd.63 Liknande 

resonemang har sedermera förts i RÅ 2008 not. 169 och HFD 2012 not. 28 varvid det kan 

anföras att verklig innebörd inte tillämpas så fort skattehänsyn existerar. Även Hultqvist 

diskuterar RÅ 2004 ref. 27 och anger att skattemotiv är obetydligt vid bedömningen av verklig 

innebörd.64 Enligt honom måste det finnas andra omständigheter som leder till slutsatsen att 

den verkliga innebörden är skild från dess form. Vidare ges ledning av RÅ 2010 ref. 51 där 

HFD anger att det måste finnas ”tillräckligt stöd för slutsatsen att rättshandlingarnas verkliga 

innebörd är en annan än den handlingarna formellt ger uttryck för.” 

 

Senare tids rättspraxis verkar således vara att skattehänsyn inte påverkar bedömningen av 

verklig innebörd. Samtidigt upprepas uttalandet om att beskattning normalt ska ”ske på 

grundval av rättshandlingars verkliga innebörd”.65 Det förefaller därmed som att 

omklassificering kan utföras som påverkar beskattningen men att bedömningen av verklig 

innebörd då måste vara baserad på andra omständigheter. Möjligtvis kan avgörandet i HFD 

2013 ref. 43 ge viss ledning om frågan när beskattning ska ske baserat på verklig innebörd. 

Genom en komplicerad transaktionskedja som inleddes med förvärvandet av ett lagerbolag 

hade 40 miljoner kr överförts till en stiftelse. Det fanns inga skattemotiv till förfarandet då 

skattefri överföring till stiftelsen också kunde uppnås genom en gåva av andelar. Däremot 

menade HFD att rättshandlingarna som visserligen inte var säregna var för sig, motverkade 

varandra och att det enda som sedan kvarstod var den slutliga överföringen till stiftelsen. HFD 

dömde därmed att den skattskyldige skulle beskattas som om denne erhållit utdelning.  

                                                 
63 Burmeister, Jari, Rättsfall om verklig innebörd av flera rättshandlingar, Svensk Skattetidning, 2011:1, s. 72.  
64 Hultqvist, Anders, Verklig innebörd i nytt rättsfall, Svensk Skattetidning, 2009:1, s. 108. 
65 Se bl.a. RÅ 2004 ref. 27 och RÅ 2007 ref. 38.   
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Hur ovanstående förhåller sig till internprissättningsmål är däremot oklart. Skatteverket har 

försökt tillämpa den verkliga innebörden i mål nr 9210-14 men även om Kammarrätten i 

Stockholm ansåg att principen kunde vara tillämplig i internprissättningsmål ansåg de inte att 

tillräckligt bevis hade framförts. De angav bland annat att den skattskyldige hade motiverat den 

ifrågasatta etableringen på Malta med affärsmässiga skäl. 

 

2.7 Sammanfattning 

I Sverige kommer armlängdsprincipen till uttryck i 14 kap. 19 § IL och bestämmelsen har tre 

rekvisit för tillämpningen. Först måste ett företag som ej beskattas för detta i Sverige erhålla ett 

högre resultat. Detta företag ska, för det andra, sannolikt ingå i en intressegemenskap med det 

svenska företaget. Intressegemenskap definieras inte med en viss andel, utan anges enbart vara 

då ett företag, på något sätt, har inflytande över ett annat företag. Ett tillräckligt ägande för reellt 

inflytande krävs dock enligt förarbete. Slutligen ska det testas om villkoren kan ha uppstått av 

andra skäl. Vidare ledning i tillämpningen av armlängdsprincipen ges inte av 

skattelagstiftningen varvid vägledning måste sökas i andra källor.  

 

OECD:s riktlinjer anses vara en sådan utfyllnad till 14 kap. 19 § IL och anges också i förarbeten 

vara en värdefull vägledning. Även HFD uttalar ett visst stöd i RÅ 1991 ref. 107 när de anger 

att rapporten från 1979 utgör en god och välbalanserad belysning som i relevanta delar kan 

användas som vägledning. Däremot förtydligar de att den inte är bindande för svenska 

skattemyndigheter. Både doktrinen och underinstanser verkar vara av meningen att HFD:s stöd 

för denna rapport också gäller senare versioner. Det finns även en stark tendens hos 

underinstanserna att nyttja den allra senaste versionen och detta sker i vissa fall retroaktivt. 

Hultqvist och Wiman menar däremot att nya versioner av TPG enbart kan tillämpas till de delar 

som håller sig inom skattelagstiftningens utrymme, vilket också framgår av legalitetsprincipen. 

 

Armlängdsprincipen utvecklas även i svensk rättspraxis där Shellmålen har störst betydelse. 

Där befästs bl.a. att det måste testas om en inkorrekt prissättning balanseras av andra 

transaktioner mellan parterna. Att detta uttalande fått betydelse för rättstillämpningen framgår 

också av mål från underinstanserna. Från rättsfall i underinstanserna kan dessutom noteras att 

även skattskyldiga åberopar OECD:s TPG och att detta sker till blandat resultat. I mål nr 1168-

14 från Kammarrätten i Göteborg argumenterar den skattskyldige t.ex. framgångsrikt mot 

upptaxering då Skatteverket i enlighet med riktlinjerna inte uppnått tillräcklig jämförbarhet.  
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3. OECD och internationell skatterätt 

Sveriges medlemskap i OECD uppstod 1960 genom konventionen om organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utveckling.66 Arbetet inom organisationen utförs av permanenta 

delegationer från varje medlemsland som för landets talan.67 I det högsta beslutsfattande 

organet, Rådet, nyttjas rösträtten av ländernas ambassadörer. Sveriges ambassadör utses av 

regeringen.68 Inom OECD utförs arbetet i kommittéer som har ansvar för olika sakfrågor. En 

av dessa är Committee for Fiscal Affairs (CFA) som är ansvarig för utvecklingen av TPG.69 

 

OECD publicerade sin första vägledning i internprissättningsfrågor 1979 med rapporten 

Transfer Pricing and Multinational Enterprises.70 Rapporten godkändes av Rådet 1995 och 

publicerades då med vissa modifikationer som OECD:s Transfer Pricing Guidelines. Den 

senaste revideringen av denna TPG gjordes år 2010 då Rådet godkände CFA:s omarbetning av 

kapitel I-III och deras uppdatering av kapitel IV-VIII.71 BEPS-projektets revidering av TPG 

kommer leda till en ny version av riktlinjerna när de formellt accepterats av Rådet.72  

 

Enligt Hultqvist och Wiman influerar OECD medlemsstaterna på två olika sätt, genom 

bindande beslut eller rekommendationer.73 Vidare menar de att beslut inte förekommer i 

skattefrågor, varvid BEPS-projektet inte skulle vara direkt tillämpbart i medlemsstaterna. 

Däremot nämner Calderón att riktlinjerna innehar ett visst legalt värde genom att de uppstår ur 

konsensusbeslut.74 Han menar dessutom att detta skapar en form av förpliktelse för 

medlemsstaterna att också följa riktlinjerna.75 Hultqvist och Wiman diskuterar också detta och 

anger att det råder ett sorts grupptryck då det förväntas att medlemsstaterna följer OECD:s 

rekommendationer.76 Däremot menar de att stora delar av BEPS-projektet varken är bindande 

eller förknippade med ett starkt grupptryck då de inte utfärdas i form av rekommendationer utan 

utgör rapporter.77  OECD anger också själva att BEPS enbart är att betrakta som ’soft law’ och 

därmed inte är lagligt bindande.78  

                                                 
66 Sveriges delegation vid OECD och UNESCO, Sverige och OECD, Elektronisk källa.  
67 Sveriges delegation vid OECD och UNESCO, OECD:s uppbyggnad, Elektronisk källa.  
68 Svenska Unescorådet, Ny Chef för Sveriges delegation vid OECD och Unesco i Paris, Elektronisk källa.  
69 de Ruiter, Marlies, Overview of the OECD work on transfer pricing, 2012, Elektronisk källa, s. 2. 
70 von Koch, Nils, OECDs nya riktlinjer för internprissättning, Skattenytt, 1996, s. 264. 
71 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010. 
72 OECD, BEPS – Frequently Asked Questions, question 58, Elektronisk källa. 
73 Hultqvist, Anders. & Wiman, Bertil. BEPS - Implementering i svensk rätt, Svensk Skattetidning 4.2015, s. 317. 
74 Calderón, Jose, The OECD Transfer Pricing Guidelines as a Source of Tax Law: Is Globalization Reaching the Tax Law? 

Intertax 2007, vol. 35, no. 1, s. 10. 
75 Ibid. s. 11. 
76 Hultqvist, Anders. & Wiman, Bertil. BEPS - Implementering i svensk rätt, Svensk Skattetidning 4.2015, s. 318. 
77 Ibid. s. 318. 
78 OECD, BEPS – Frequently Asked Questions, question 4, Elektronisk källa. 
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3.1 OECD:s modellavtal 

För att minska risken för dubbelbeskattning ingår Sverige och andra stater 

dubbelbeskattningsavtal.79 Dessa avtal avgör vilken stat som har rätt att beskatta den aktuella 

inkomsten.80 Majoriteten av Sveriges avtal baseras på OECD:s MA81 där armlängdsprincipen 

kommer till uttryck i art 9.1. I tillämpningen av avtalen gäller principen att beskattningsanspråk 

enbart kan begränsas i förhållande till den nationella lagstiftningen och således kan ett utökat 

beskattningsanspråk inte ges av skatteavtal.82 Utan bestämmelsen i 14 kap. 19 § IL skulle den 

svenska staten därmed inte ha någon möjlighet att korrigera svenska företags vinster trots att 

tillåtelse till det ges av OECD:s MA. Hultqvist och Wiman noterar också att detta är viktigt att 

ha i åtanke även vid tillämpningen av supplementära tolkningshjälpmedel.83 Det innebär att 

OECD:s TPG inte heller ska kunna utöka Sveriges beskattningsanspråk utöver vad som 

framkommer av nationell rätt. 

 

Då armlängdsprincipen kommer till uttryck i OECD:s MA och därmed ligger som grund för 

otaliga dubbelbeskattningsavtal kan armlängdsprincipen anses utgöra en internationell 

överenskommelse. Enligt Linderfalk är en internationell överenskommelse en av folkrättens 

rättskällor som oftast är skriftlig och då vanligtvis utgör ett traktat.84 Om Sverige skulle beskatta 

en inkomst i strid mot ett ingått skatteavtal vore det således ett folkrättsbrott.85 Däremot innebär 

inte ett konstaterande av armlängdsprincipen som internationell överenskommelse att OECD:s 

riktlinjer automatiskt innehar samma ställning. Ett agerande i strid mot armlängdsprincipen 

vore folkrättsstridigt, men det är oklart om detsamma gäller de riktlinjer som OECD publicerar 

som vägledning. Det kan med andra ord ifrågasättas om den version av armlängdsprincipen 

som utvecklats av OECD är den folkrättsligt bindande. 

 

3.2 Armlängdsprincipen i OECD:s TPG 2010 

Som tydliggjorts i föregående kapital utgör OECD:s riktlinjer en viktig vägledning i 

tillämpningen av 14 kap. 19 § IL då bestämmelsen inte är tillräckligt utförlig. Således influerar 

de riktlinjer som publiceras av OECD hur armlängdsprincipen tillämpas i Sverige.  

 

                                                 
79 Skatteverket, Tolkning och tillämpning av skatteavtal mm, Elektronisk källa, s. 383. 
80 Lindencrona, Gustaf, Vad är internationell skatterätt? Skattenytt 1992, s. 351. 
81 Skatteverket, Tolkning och tillämpning av skatteavtal mm, Elektronisk källa, s. 408. 
82 Ibid. s. 408. 
83 Hultqvist, Anders. & Wiman, Bertil. BEPS - Implementering i svensk rätt, Svensk Skattetidning 4.2015, s. 315. 
84 Linderfalk, Ulf, Folkrätten i ett nötskal, upp. 2, 2012, Studentlitteratur, Lund, s. 25. 
85 Lindencrona, Gustaf, Vad är internationell skatterätt? Skattenytt 1992, s. 354. 
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I sektion D av OECD:s TPG ges vägledning i tillämpningen av armlängdsprincipen. För att ge 

en bild av den nuvarande versionen av armlängdsprincipen presenteras nedan de viktigaste 

punkterna i denna sektion.  

 

3.2.1 Jämförbarhetsanalys 

Enligt punkt 1.33 i OECD:s TPG 2010 baseras en bedömning av armlängdsprincipen oftast på 

en jämförelse av villkor i transaktioner inom intressegemenskapen med villkor i transaktioner 

med utomstående. Det betonas även att det är av vikt att situationerna är tillräckligt jämförbara. 

Vidare anges att jämförbarhet innebär att eventuella olikheter mellan situationerna inte kan 

antas leda till materiella skillnader i exempelvis priset. Men även vid materiella skillnader kan 

jämförbarhet uppnås om rimligt tillförlitliga justeringar kan göras. OECD tydliggör också att 

jämförbarhetsjusteringar måste utföras vid materiella skillnader och att ojusterade 

industrigenomsnitt under inga omständigheter är tillräckligt för att fastställa armlängdsvillkor.86 

När en jämförbar situation eftersöks ska hänsyn tas till alla ekonomiskt relevanta skillnader i 

enlighet med punkt 1.34. Dessa ekonomiskt relevanta skillnader kallas också 

jämförbarhetsfaktorer och inkluderar varan eller tjänstens egenskaper, funktionerna som utförs 

av parterna, avtalsvillkoren, ekonomiska omständigheter och de företagsekonomiska strategier 

som bedrivs.87  

 

Enligt punkt 1.39 är varans specifika egenskaper av relevans då sådant som fysiska särdrag, 

kvalitet, reliabilitet, tillgänglighet och utbudsvolym kan påverka priset. När det gäller tjänster 

bör istället tjänstens natur och omfattning beaktas. Priset på immateriella tillgångar anges vidare 

påverkas av transaktionsform, typ av tillgång, form av skydd samt förväntade fördelar i 

användandet av tillgången. En mängd faktorer ska således beaktas vid en jämförbarhetsanalys. 

 

I OECD:s TPG punkt 1.41 anges också att det kan vara tillåtet att använda sig av en utomstående 

transaktion av en annan vara, men att funktionerna som åtas då ska vara liknande. Detta 

tillvägagångssätt är dock främst tillämpligt då ingen mer tillförlitlig data är tillgänglig.   

 

                                                 
86 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, p. 1.35. 
87 Ibid., p. 1.36. 
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3.2.2 Funktionsanalys 

En funktionsanalys är enligt punkt 1.42 nödvändig eftersom priset i en intern transaktion också 

reflekterar de funktioner som de olika parterna utför.  

 

”This functional analysis seeks to identify and compare the economically 

significant activities and responsibilities undertaken, assets used and risks 

assumed by the parties to the transactions.”88 

 

Vidare anges att det kan vara bra att ha en förståelse för organisationsstrukturen i 

intressegemenskapen. I punkt 1.43 specificeras att de huvudsakliga funktionerna bör 

identifieras och att dessa kan inbegripa design, tillverkning, montering, FoU, service, inköp, 

distribution, marknadsföring, transportering, finansiering och företagsledning. Om materiella 

skillnader föreligger med hänseende på dessa funktioner ska justeringar utföras vid jämförelse 

med utomstående part. Här anges också att det är den ekonomiska signifikansen av funktionerna 

som är av betydelse och att det därför är frekvensen, naturen och värdet för parterna i 

transaktionen som är viktigt.  

 

En funktionsanalys måste också inbegripa beaktande av materiella risker som åtas.89 Detta då 

förväntade risker och fördelningen av dessa påverkar transaktionens villkor. Risker inkluderar 

bland annat marknadsrisker, risk för misslyckande och finansiella risker såsom kreditrisk.90 

 

I punkt 1.51 betonar OECD också att bristande tillförlitlighet i funktionsanalysen av externa 

jämförbarhetsobjekt inte kan balanseras av ett större urval av data.  

 

3.2.3 Kontraktsvillkor 

Transaktionens villkor bör också ingå i en funktionsanalys då de specificerar hur ansvar, risk 

och fördelar ska allokeras.91 I punkt 1.53 anges att det är viktigt att utvärdera om kontraktets 

villkor har efterföljts eller enbart är en bluff, varvid det blir nödvändigt att utföra ytterligare 

analys av transaktionens verkliga villkor.  

 

                                                 
88 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, p 1.42. 
89 Ibid., p. 1.45. 
90 Ibid., p. 1.46. 
91 Ibid., p. 1.52. 
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3.2.4 Företagsekonomiska strategier 

Även företagens affärsstrategier måste enligt punkt 1.59 utvärderas vid en jämförelse av interna 

och utomstående transaktioner. Detta kan bland annat inbegripa marknadsetablering och 

utökandet av marknadsandelar.92 Här anger punkt 1.63 att strategier som vid 

transaktionstillfället inte rimligen kan förväntas ge avkastning kan ifrågasättas. Om 

transaktionen verkligen är till armlängds avstånd anges också vara tveksamt om en misslyckad 

affärsstrategi fortskrider längre än vad ett fristående företag skulle acceptera.  

 

3.2.5 Erkännande av de faktiska transaktionerna 

I punkt 1.64 av de nuvarande riktlinjerna ger OECD direktiv till medlemsstaternas 

skattemyndigheter angående omklassificering av transaktioner: 

 

”A tax administration’s examination of a controlled transaction ordinarily should 

be based on the transaction actually undertaken by the associated enterprise as it 

has been structured by them, using the methods applied by the taxpayer insofar as 

these are consistent with the methods described in Chapter II. In other than 

exceptional cases, the tax administration should not disregard the actual 

transactions or substitute other transactions for them. Restructuring of legitimate 

business transactions would be a whole arbitrary exercise the inequity of which 

could be compounded by double taxation created where the other tax 

administration does not share the same views as to how the transaction should be 

structured [min kursivering].” 

 

Således verkar OECD:s TPG från 2010 ställa sig kritisk till att bedöma en transaktion på annat 

sätt än så som den definierats av kontraktsparterna. Däremot anges att den faktiska 

transaktionen får bortses från i exceptionella fall. Ett sådant fall är om den ekonomiska 

substansen skiljer sig från dess form.93 Då får Skattemyndigheterna nämligen tillåtelse att bortse 

från parternas klassificering och omklassificera transaktionen till dess ekonomiska substans. 

Däremot formulerar sig OECD på ett sätt som antyder att sådan klassificering ska ske med 

försiktighet då de anger att det ’undantagsvis kan vara passande och legitimt’.  

 

                                                 
92 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, p. 1.61. 
93 Ibid., p. 1.65. 
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Även då den ekonomiska substansen och dess form är detsamma kan omklassificering också 

vara passande om åtgärder som utförs i samband med transaktionen skiljer sig från hur 

fristående parter skulle agera baserat på kommersiellt rationella beteenden. Vidare anger punkt 

1.67 att företag i intressegemenskap saknar den intressekonflikt som råder mellan fristående 

parter och att de därför kan ha en mycket större variation i sina avtal. I intressegemenskap 

förekommer således många avtal som aldrig skulle komma på tal mellan fristående parter och 

avtal kan med mycket större enkelhet omförhandlas eller upphöra. Punkt 1.69 anger följande: 

 

”The fact that independent enterprises do not structure their transactions in a 

particular fashion might be reason to examine the economic logic of the structure 

more closely, but it would not be determinative.” 

 

Följaktligen innebär inte en transaktion som fristående parter ej skulle avtala om att 

skattemyndigheterna ska omklassificera transaktionen. Däremot kan denna omständighet ge 

misstankar om att armlängdsprincipen inte efterföljts till fullo.  

 

3.2.6 Förluster 

Att ett företag i en multinationell koncern konsekvent går med förlust under en längre tid kan 

enligt punkt 1.70 vara ett tecken på att internprissättningen bör granskas. Detta tyder nämligen 

på att det förlusttyngda företaget inte får tillräckligt mycket betalt av de lönsamma bolagen i 

koncernen. Att ett företag i en sådan koncern går med förlust då de producerar de 

förlustbringande produkterna kan vara en del av organisationsstrukturen, varvid detta 

balanseras av de vinster som görs i andra delar av koncernen. Men enligt OECD skulle en 

fristående part inte acceptera att ständigt gå med förlust och därför kräva en tillräcklig 

serviceavgift. Punkt 1.71 av OECD:s TPG anger därför att det är möjligt att bedöma det som 

att det förlusttyngda företaget erhåller en sådan serviceavgift. Det ska däremot, även här, tas 

hänsyn till koncernens strategier eftersom en återkommande förlust exempelvis kan vara en 

konsekvens av marknadsetablering. Men förlust på grund av låg prissättning accepteras enbart 

under en begränsad period och en justering av priset kan därför vara passande om denna 

prisstrategi fortsätter utöver en rimlig tid.94  

                                                 
94 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, p. 1.72. 
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3.3 Armlängdsprincipen i BEPS 

Som tidigare nämnt innehåller BEPS action 8-10 en revidering av sektion D i OECD:s TPG. 

Nedan presenteras därför de viktigaste punkterna i denna nya sektion för att möjliggöra en 

utvärdering av förändringarna. Dessa riktlinjer ersätter den ovan beskrivna vägledningen i 

OECD:s TPG 2010 i sin helhet och representerar således en helt ny version. 

 

3.3.1 Identifiering av de kommersiella eller finansiella förhållandena 

Den första punkten i den nya vägledningen för tillämpning av armlängdsprincipen befäster att 

jämförbarhetsanalysen är ’hjärtat i tillämpningen’.95 Detta då tillämpningen av 

armlängdsprincipen anges vara baserad på en jämförelse av villkor i en intern transaktion med 

de villkor som skulle uppförts med en fristående part i en jämförbar transaktion under 

jämförbara omständigheter. En central aspekt i en jämförbarhetsanalys anges vara att identifiera 

de kommersiella eller finansiella förhållandena mellan de interna parterna. Detta kräver enligt 

punkt 1.34 en bred förståelse för den industri som den multinationella koncernen verkar i samt 

de faktorer som påverkar prestationen i den sektorn. Sedan måste det identifieras hur varje 

enskild MNE (Multi-National Enterprise) bedriver sin verksamhet.96 Innan en jämförelse kan 

utföras anges också att det är viktigt att identifiera de ekonomiskt relevanta egenskaperna (de 

s.k. jämförbarhetsfaktorerna) av de kommersiella eller finansiella relationerna.  

 

”All methods that apply to the arm’s length principle can be tied to the concept 

that independent enterprises consider the options realistically available to them 

and in comparing one option to another they consider any differences between the 

options that would significantly affect their value.“97 

 

Vidare anger punkt 1.40 att jämförbarhetsjusteringar måste utföras när situationerna som 

jämförs skiljer sig på ett sätt som kan påverka jämförelsen materiellt. Därför är ojusterade 

industrigenomsnitt inte heller enligt de reviderade riktlinjerna tillräckligt för att fastställa 

armlängdspris.  

 

                                                 
95 OECD, BEPS action 8-10, revisions to Section D, p. 1.33. 
96 Ibid., p. 1.35. 
97 Ibid., p. 1.40. 
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3.3.2 Transaktionens kontraktsvillkor 

Enligt punkt 1.42 är en transaktion ett uttryck för det kommersiella eller finansiella förhållandet 

mellan parter och kan ha formaliserats i skriftliga kontrakt. När en transaktion har formaliserats 

på sådant sätt anges vidare att kontraktet ska användas som startpunkt för hur transaktionen ska 

avgränsas mellan dem. Däremot anses kontraktet oftast inte kunna ge tillräckligt med 

information och hänsyn måste också tas till funktionerna som utförs, karaktären av varan eller 

tjänsten, ekonomiska omständigheter samt affärsstrategier.98 När dessa fem olika 

jämförbarhetsfaktorer utvärderas tillsammans ska detta ge upphov till bevis för de interna 

parternas verkliga uppträdande. Således används de andra jämförbarhetsfaktorerna som ett 

komplement till kontraktet för att kunna identifiera de verkliga kommersiella eller finansiella 

förhållandena.99 Vidare anges hur en transaktion ska behandlas då kontraktet inte 

överensstämmer med övriga jämförbarhetsfaktorer: 

 

”If the characteristics of the transaction that are economically relevant are 

inconsistent with the written contract between the associated enterprises, the 

actual transaction should generally be delineated for purposes of the transfer 

pricing analysis in accordance with the characteristics of the transaction reflected 

in the conduct of the parties.”100 

 

Därmed ska skattemyndigheten i normalfallet bortse från den definition som parterna själva 

gjort i kontraktet om de andra jämförbarhetsfaktorerna leder till en annan bild av förhållandet 

mellan dem. Det blir då det verkliga uppförandet som avgränsar transaktionen.  

 

3.3.3 Funktionsanalys 

En funktionsanalys anges vara nödvändig då den kompensation som ges vanligtvis reflekterar 

de funktioner som varje part utför.101 Funktionsanalysen ska identifiera de ekonomiskt 

signifikanta aktiviteterna, de skyldigheter samt risker som åtas och tillgångar som används av 

transaktionens parter.  

 

 

                                                 
98 OECD, BEPS action 8-10, revisions to Section D, p. 1.43. 
99 Ibid., p. 1.44. 
100Ibid., p. 1.45. 
101Ibid., p. 1.51. 
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Vidare anges att funktionsanalysen fokuserar på vad parterna faktiskt utför och de förmågor de 

tillför. En funktionsanalys är viktig då parternas faktiska insatser, förmågor och andra 

egenskaper kan påverka de valmöjligheter som är tillgängliga för dem.102 Ett internt företag kan 

nämligen erbjuda andra funktioner ’in-house’ än vad än utomstående kan vara villiga att göra. 

Det uppmärksammas också att en MNE-grupp kan ha delat upp integrerade funktioner och att 

sådant som logistik, förvaring, marknadsföring och försäljning då sker i separata juridiska 

personer.103 I en sådan koncern finns många inbördes beroenden då exempelvis försäljning är 

beroende av marknadsföring och så vidare. Därför anges att det är viktigt att avgöra om ett 

starkt beroende föreligger mellan sådana enheter. 

 

De nya riktlinjerna innehåller också en utökad mängd vägledning angående de risker som 

åtas104 vilket anges bero på de många praktiska svårigheterna förknippade med risker.105 En 

funktionsanalys anses vara ofullständig utan en identifiering av materiella risker då priset 

vanligtvis påverkas av antagna risker.106 Därför är det viktigt att analysera risker vid jämförelser 

av interna och utomstående transaktioner.107 Bland annat anges att ett företag som åtar sig risk 

bör kompenseras med en passande förväntad avkastning och åtgärder för att lindra risk bör 

ersättas. Därför är ett företag som både åtar sig och lindrar risk berättigad till mer ersättning.108 

Således kan riskanalysen leda till en omfördelning av vinster, varvid den allokering som utförts 

av parterna i kontraktet bortses ifrån.  

 

3.3.4 Företagsekonomiska strategier 

Strategier måste också utredas för att möjliggöra en jämförelse samt för avgränsningen av 

transaktionen.109 Företagsekonomiska strategier inkluderar sådant som påverkar den dagliga 

verksamheten i ett företag och kan bland annat bestå av innovationer, produktutveckling, 

differentieringsgrad och riskaversion. Planer för marknadsetablering utgör också en sådan 

strategi och kan vara en acceptabel anledning för en lägre prissättning.110 I stort sett 

överensstämmer således de nya punkterna i BEPS action 8-10 angående företagsekonomiska 

strategier med den tidigare vägledningen i OECD:s TPG 2010.111 

                                                 
102 OECD, BEPS action 8-10, revisions to Section D, p. 1.52. 
103 Ibid., p. 1.55. 
104 Ibid., p. 1.56-1.106. 
105 Ibid., p. 1.59. 
106 Ibid., p. 1.56. 
107 Ibid., p. 1.58. 
108 Ibid., p. 1.100. 
109 Ibid., p. 114. 
110 Ibid., p. 115. 
111 Jmfr. BEPS action 8-10, revisions to Section D, p. 1.114-118 och OECD TPG 2010, p. 1.59-1.63. 
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3.3.5 Erkännandet av den korrekt avgränsade transaktionen 

Den korrekta avgränsningen av transaktionen har redan nämnts genomgående i tidigare punkter 

men diskuteras specifikt i punkt 1.119-1.128. Termen är ny för de reviderade riktlinjerna och 

har här översatts från engelskans ’accurate delineation’. Enligt punkt 1.120 ska den analys som 

utförts i ovanstående vägledning utmynna i en korrekt avgränsning av transaktionen genom 

fastställningen av den faktiska substansen i de kommersiella eller finansiella relationerna.  

 

”Every effort should be made to determine pricing for the actual transaction as 

accurately delineated under the arm’s length principle.”112 

 

Därmed befästs att priset främst ska fastställas baserat på den avgränsning som framstått av 

utredningen. Det finns däremot omständigheter då det kan bortses från den korrekta 

avgränsningen.113 Detta gäller dock främst då transaktionen skulle vara främmande för 

utomstående parter och således inte när det finns utomstående transaktioner av samma sort. 

Vidare anges att den korrekt avgränsade transaktionen också kan ersättas med en alternativ 

transaktion. Nyckelfrågan i en sådan analys anges sedan vara om den faktiska transaktionen 

innehar den kommersiella rationaliteten som arrangemang mellan utomstående besitter.   

 

”The non-recognition of a transaction that possesses the commercial rationality 

of an arm’s length arrangement is not an appropriate application of the arm’s 

length principle. Restructuring of legitimate business transactions would be a 

wholly arbitrary exercise the inequity of which could be compounded by double 

taxation […]”114 

 

Det verkar således som att de nya riktlinjerna ger större möjligheter att bedöma en transaktion 

på annat sätt än så den blivit definierad av parterna.  

  

                                                 
112 OECD, BEPS action 8-10, revisions to Section D, p. 1.121. 
113 Ibid., p. 1.122. 
114 Ibid., p. 1.123. 
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3.3.6 Förluster 

De reviderade riktlinjerna i BEPS action 8-10 innehåller inga större förändringar med avseende 

på hanteringen av förluster.115  Således anges fortfarande att återkommande förluster i ett 

företag kan ge upphov till behov för granskning av internprissättningen.116  

 

3.3.7 Ny vägledning 

De reviderade riktlinjerna innehåller dessutom vägledning om internprissättningsfrågor som 

inte behandlats i sektion D tidigare. Bland annat ges riktlinjer angående kostnadsbesparingar 

när företaget verkar på en viss marknad eftersom detta kan ge problem vid jämförelser.117 

Dessutom diskuteras hur en sammanlagd personalstyrka av unikt kvalificerad personal kan 

påverka armlängdspriset och att hänsyn därmed ska tas till det i jämförbarhetsanalysen.118 

Vidare ges vägledning om MNE-gruppsynergier som kan ge behov för jämförbarhetsjusteringar 

då gruppen får fördelar av sina interaktioner med varandra.119 

 

  

                                                 
115 Jmfr. BEPS action 8-10, revisions to Section D, p. 1.129-1.131 och OECD TPG 2010, p. 1.70-1.72. 
116 OECD, BEPS action 8-10, revisions to Section D, p. 1.70. 
117 Ibid., p. 1.139. 
118 Ibid., p. 1.152. 
119 Ibid., p. 1.157. 
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3.4 Armlängdsprincipens utveckling 

Nedan presenteras en sammanställning av det nuvarande och reviderade sektion D för att 

tydligare demonstrera hur armlängdsprincipen har utvecklats.  

 

 OECD TPG 2010 OECD BEPS action 8-10 

Jämförbarhetsanalys Rimligt tillförlitliga justeringar, under 

inga omständigheter ojusterade 

industrigenomsnitt. 

Att identifiera de kommersiella eller 

finansiella förhållandena är centralt. 

Jämförbarhetsjusteringar ska utföras, 

under inga omständigheter ojusterade 

industrigenomsnitt. 

Jämförbarhetsfaktorer Varan/tjänstens egenskaper, 

funktionerna som utförs av parterna, 

avtalsvillkoren, ekonomiska 

omständigheter och strategier.  

De ekonomiskt relevanta egenskaperna 

av de kommersiella eller finansiella 

förhållandena. Definierar fem viktiga 

faktorer; avtalsvillkoren, funktionerna 

som utförs, karaktären av 

varan/tjänsten, ekonomiska 

omständigheter och affärsstrategier. 

Funktionsanalys Nödvändig då priset också styrs av 

parternas funktioner. Identifiering av 

ekonomiskt signifikanta aktiviteter och 

skyldigheter, använda tillgångar och 

åtagna risker. Justering ska göras i 

jämförbarhetsanalysen om materiella 

skillnader föreligger i funktionerna.  

Nödvändig då kompensation vanligtvis 

reflekterar de funktioner som varje part 

utför. Identifiering av ekonomiskt 

signifikanta aktiviteter, de skyldigheter 

samt risker som åtas och tillgångar som 

används av transaktionens parter. 

Större fokus på risker. 

Kontraktsvillkor Bör också ingå i funktionsanalysen, 

utvärdering av villkorens efterföljande 

kan ge upphov till ytterligare analys av 

transaktionens verkliga villkor. 

Startpunkt för avgränsning av 

transaktionen. Om avtalsvillkoren inte 

överensstämmer med övriga 

jämförbarhetsfaktorer avgränsas 

transaktionen däremot utifrån det 

verkliga uppförandet istället. 

Företagsekonomiska 

strategier 

Bl.a. marknadsetablering. Strategier 

som inte rimligen kan förväntas ge 

avkastning samt fortskridandet av 

misslyckade strategier kan ifrågasättas. 

Bl.a. marknadsetablering. Strategier 

som inte rimligen kan förväntas ge 

avkastning samt fortskridandet av 

misslyckade strategier kan ifrågasättas. 

Omklassificering av 

transaktioner 

Inte i annat än exceptional cases, t.ex. 

då den ekonomiska substansen skiljer 

sig från dess form. Kan då vara 

passande undantagsvis. 

Priset ska baseras på den korrekt 

avgränsade transaktionen vilket 

härstammar från fastställandet av den 

faktiska substansen i de kommersiella 

eller finansiella relationerna. 

Förluster Internprissättningen bör granskas om 

ett företag i gemenskap går med 

återkommande förlust.  

Internprissättningen bör granskas om 

ett företag i gemenskap går med 

återkommande förlust. 

Huvudsakliga subjekt Intressegemenskaper MNE-grupper 

 

Tabell 1: Sammanfattande jämförelse av sektion D i OECD TPG 2010 och BEPS action 8-10 
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Först kan anmärkas att jämförbarhetsanalysen är central i båda versioner och att samma 

jämförbarhetsfaktorer omnämns. Däremot anges målet med jämförbarhetsanalysen numera 

vara att identifiera de kommersiella och finansiella förhållandena. Generellt sett har också de 

kommersiella och finansiella förhållandena fått större betydelse i den reviderade 

armlängdsprincipen och denna utvärdering kan leda till en omklassificering av transaktionen. 

Detta utgör också den största skillnaden mellan OECD TPG 2010 och BEPS action 8-10 då 

utvecklingen har gått från att omklassificering är godtagbart endast i undantagsfall till att den 

faktiska substansen ska vara avgörande för klassificeringen. Därmed kommer 

skattemyndigheter också ha möjlighet att upptaxera fler företag än tidigare då de inte längre 

måste gå efter de skattskyldigas definition av transaktionen. Därutöver anförs att transaktionen 

ska avgränsas korrekt och mer rådgivning har tillkommit angående risker. Allt detta, utvärderat 

tillsammans, ger bilden av att armlängdsprincipen har utvecklats på sådant sätt att den nu kan 

tillämpas i större utsträckning. Detta är inte heller en överraskning då målsättningen med BEPS-

projektet bland annat har varit att hindra företag från att manipulera riktlinjerna och på så vis 

undkomma upptaxering.   

  

Även Picciotto uppmärksammar hur riktlinjerna har fått en ny orientering med betoning på den 

korrekta avgränsningen av den verkliga transaktionen.120 Utöver de ändringar som presenterats 

i sektion D diskuterar Monsenego hur skattemyndigheterna nu har tillåtelse att inkludera 

händelser som skett efter transaktionen i sin bedömning av internpriset.121 Han menar att detta 

till och med kan anses avvika från armlängdsprincipen eftersom det normalt inte avtalas om att 

priset ska kunna ändras i efterhand. Vidare skriver Hall, Larsén, Jacobsen och Monsenego att 

avkastning numera ska kunna fördelas på ett sätt som inte är förenligt med armlängdsprincipen, 

nämligen baserat på sådant som antal anställda och kostnader.122 De uppmärksammar också hur 

det kan bli en minskad betydelse av risker och tillgångar när större fokus läggs på funktioner 

och att det kan innebära en förändring av armlängdsprincipen.123 

 

 

                                                 
120 Picciotto, Sol, International Taxation and Economic Substance, Bulletin for International Taxation, 2016, vol. 70, no. 12. 
121 Monsenego, Jerome, Utfallet av BEPS-projektet, Svensk Skattetidning, 2015:10, s. 840.  
122 Hall, Mikael., Larsén, Magnus., Jacobsen, Mikael. och Monsenego, Jerome, BEPS och internprissättningen – särskilt fokus 

på risk, kapital och immateriella tillgångar, Svensk Skattetidning, 2015/1, s. 359-360. 
123 Ibid. s. 352. 
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Schoueri anser att OECD genom BEPS-projektet har förvrängt armlängdsprincipen med syftet 

att motverka baserodering och vinstförflyttning.124 Han refererar vidare till Robillard och påstår 

att armlängdsprincipen har blivit förpassad till baksätet när det gäller immateriella tillgångar. 

Det skulle i sådana fall innebära att OECD frångått armlängdsprincipen i detta hänseende, trots 

att de fortfarande håller den som central vid internprissättningsfrågor. Robillard undrar till och 

med om armlängdsprincipen är på sin dödsbädd då han menar att OECD på många ställen ersatt 

den med formulärliknande prissättningsalternativ.125 Global Formulary Appointment är en 

alternativ prissättningsmetod som innebär att vinster fördelas inom en MNE-grupp baserat på 

en förbestämd formel.126 I sådana fall skulle således prissättningen vara helt fristående från vad 

utomstående parter skulle avtala, såsom när avkastning fördelas baserat på antal anställda.  

 

En annan förändring är att de nya riktlinjerna gör återkommande hänvisningar till MNE-grupper 

där den nuvarande OECD TPG enbart refererar till intressegemenskaper. OECD TPG 2010 

innehåller också vägledning specifikt riktat mot sådana grupper men de omnämns först i punkt 

1.70 och dessa punkter ger enbart vägledning kring sådant som bör utvärderas speciellt då det 

rör sig om en MNE-grupp. I kontrast omnämns MNE-grupper redan i andra punkten av det nya 

sektion D och återkommer genom hela avsnittet. Därmed kan det anföras att det subjekt som 

träffas av riktlinjerna har ändrats från intressegemenskaper till MNE-grupper. En grupp 

definieras av OECD som en samling av företag som måste uppföra koncernredovisning enligt 

tillämpliga redovisningsprinciper på grund av ägarskap eller kontroll.127 Enligt 7 kap. 1 § 

Årsredovisningslag (1995:1554) är det moderföretag som ska upprätta koncernredovisning. 

Vidare anger 1 kap. 4 § ÅRL att ett företag är moderföretag om den innehar eller förfogar över 

mer än hälften av rösterna i ett annat företag. Således skulle tillämpningen av de reviderade 

riktlinjerna vara begränsad till företag med innehav eller kontroll över mer än 50 procent av 

rösterna i ett utländskt företag. Någon sådan gräns framgår inte av OECD:s riktlinjer sedan 

tidigare och kan komma att inverka på tillämpningen.  

 

                                                 
124 Schoueri, Luís Eduaro, International/OECD – Arm’s Length: Beyond the Guidelines of the OECD, Bulletin for International 

Taxation, 2015, vol. 69, no. 12. 
125 Robillard, Robert, BEPS: Is the OECD Now at the Gates of Global Formulary Apportionment? Intertax, vol. 42, no. 6-7, 

2015, s. 452. 
126  OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, p. 1.17. 
127 OECD, BEPS action 13 Country-by-Country-reporting-implementation-package, Model Legislation Related to Country-to-

Country Reporting, Artikel 1.1. 
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3.5 Sammanfattning 

OECD:s riktlinjer utgör viktig vägledning i tillämpningen av 14 kap. 19 § IL men får inte gå 

utöver det utrymme som bestämmelsen ger. Det förefaller däremot som att omfattande 

förändringar görs i OECD:s riktlinjer och att det i vissa hänseende kan anses avvika från den 

traditionella armlängdsprincipen. Armlängdsprincipen är visserligen en internationell 

överenskommelse, men detsamma kan inte anföras om OECD:s version av den.  Doktrinen 

pekar också på att den alternativa prissättningsmetoden, Global Formulary Appointment, har 

smugits in i riktlinjerna vilket skulle innebära en stor förändring av armlängdsprincipen som 

sådan. Det kan således ifrågasättas om de reviderade riktlinjerna kan tillämpas direkt i Sverige 

utan att lagstiftaren först utvidgar skattelagstiftningen.  
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4. Analys 

Enligt både OECD och Skatteverket utgör BEPS-projektet inte någon förändring av 

armlängdsprincipen ’som sådan’. Att de reviderade riktlinjerna därför kan tillämpas både direkt 

och retroaktivt kan emellertid ifrågasättas av en mängd olika anledningar. Bland annat är det 

ytterst tveksamt om det verkligen går att påstå att OECD:s version av armlängdsprincipen står 

oförändrad. Av utredningen ovan framgår till exempel att de reviderade riktlinjerna kommer 

möjliggöra omklassificering i större utsträckning. Detta då utvecklingen har gått från 

’undantagsvis acceptabelt i exceptionella fall’ till att priset ska baseras på den faktiska 

substansen. Därutöver har det uppmärksammats i doktrinen att delar av riktlinjerna inte ens kan 

sägas utgöra en representation av armlängdsprincipen då prissättningen är helt fristående från 

vad oberoende parter skulle avtalat. Utvecklingen av armlängdsprincipen har således gått längre 

och längre bort från den ursprungliga tanken för att uppnå syftet med BEPS, nämligen en 

reducering av skatteförflyttning.  

 

Att de reviderade riktlinjerna skulle vara direkt tillämpbara kan också ifrågasättas då det saknas 

stöd för att även OECD:s version av armlängdsprincipen skulle vara folkrättsligt bindande. 

Armlängdsprincipen är en internationell överenskommelse då OECD:s modellavtal ligger som 

grund för otaliga dubbelbeskattningsavtal och stater därmed har avtalat om att tillämpa den 

genom art 9.1. Detsamma kan dock inte sägas om OECD:s riktlinjer som inte godkänns av 

staternas lagstiftare och därför inte innehar samma status. Således måste Sveriges riksdag också 

godkänna revideringen av armlängdsprincipen för att den ska kunna anses utgöra en 

internationell överenskommelse. När vi skiljer på dessa två versioner av armlängdsprincipen, 

den internationella överenskommelsen och OECD:s version av den, kan det till och med anföras 

att en tillämpning av de reviderade riktlinjerna kan bli folkrättsstridigt. Om OECD:s riktlinjer 

fortsätter att utvecklas på samma sätt, och fler sidosteg tas från den traditionella 

armlängdsprincipen, innebär en tillämpning av deras vägledning nämligen att art 9.1 i 

modellavtalet inte längre efterlevs. Så är också fallet om den uppmärksammade vägledningen 

om att fördela vinster baserat på exempelvis anställda tillämpas.  
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Trots att det inte finns något krav på Sverige att tillämpa de reviderade riktlinjerna kan de 

däremot komma att bli direkt tillämpbara, i effekt, om medlemsstaterna påverkas av det rådande 

grupptrycket. Så blir t.ex. fallet om svenska domstolar känner sig tvingade att efterfölja 

riktlinjerna, eller helt enkelt inte ifrågasätter dem. Den senaste tidens tillämpning av OECD:s 

TPG i svenska underinstanser tyder på att de reviderade riktlinjerna kan komma att användas 

utan riksdagens godkännande. Däremot är det inte helt självklart om de reviderade riktlinjerna 

kommer tillämpas i sin helhet då även underinstanserna har angett att OECD:s vägledning 

enbart är relevant i vissa delar och att den bara kan tillämpas när den håller sig inom den svenska 

skattelagstiftningens utrymme.   

 

4.1 Riktlinjernas användbarhet i Sverige 

OECD:s riktlinjer fyller en funktion som utfyllnad till 14 kap. 19 § IL då denna bestämmelse 

inte innehåller tillräcklig utförlig vägledning för den praktiska tillämpningen. I enlighet med 

legalitetsprincipen måste tillämpningen av OECD:s TPG däremot hålla sig inom lagrummets 

utrymme. Till de delar vägledningen skulle utöka beskattningsanspråket i förhållande till vad 

som är möjligt i enlighet med 14 kap. 19 § IL skulle de med andra ord vara oanvändbara. Enligt 

Hultqvist och Wiman är till och med delar av de nuvarande riktlinjerna oförenliga med den 

svenska skattelagstiftningen. De ger däremot ingen vidare förklaring på vad detta uttalande 

grundar sig på. Av utredningen ovan framgår däremot framförallt två delar av riktlinjerna som 

kan resultera i ett utökat beskattningsanspråk.  

 

Den första av dessa är den ovan nämnda vägledningen om prissättning baserat på en 

förutbestämd formel då detta utgör ett sidosteg från prissättning utifrån vad oberoende parter 

skulle avtalat om. En sådan prissättning kan naturligtvis ge både en lägre och högre beskattning 

än om samma transaktion bedömts efter vad oberoende parter skulle vara villiga att betala. 

Således skulle det kunna utöka beskattningsanspråket och därmed gå utöver 

skattelagstiftningens utrymme. Vidare anges det uttryckligen i 14 kap. 19 § IL att avtal som 

avviker från vad oberoende skulle avtalat om ska korrigeras till det resultat det skulle uppgått 

till i en fristående transaktion. Det innebär alltså att en eventuell prissättning baserat på 

exempelvis antal anställda skulle strida mot lagtexten, varvid svenska domstolar inte bör nyttja 

denna del av riktlinjerna då detta skulle gå emot legalitetsprincipen. Alternativt kan en 

omformulering av bestämmelsen vara nödvändig för full tillämpning av de reviderade 

riktlinjerna. 
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För det andra är det svensk rättspraxis att skattehänsyn har en obetydlig inverkan vid en 

bedömning av verklig innebörd. De reviderade riktlinjerna uppmuntrar i kontrast en 

omklassificering om transaktioner och avtal motiverats av skattefördelar. I enlighet med den 

rättspraxis som fastställts ovan gällande verklig innebörd skulle således de reviderade 

riktlinjerna till denna del inte vara användbara i Sverige. Här måste däremot också noteras att 

HFD inte är bundna vid den rättspraxis de har etablerat och kan välja att frångå den när 

internprissättningsmål om verklig innebörd når deras bord. Rättstillämpningen i 

underinstanserna påverkas emellertid av den nu rådande rättspraxis varvid de borde ställa sig 

frågande till omklassificering i internprissättningsmål. I Kammarrätten i Stockholm mål nr 

9210-14 var det också tydligt att underinstansen krävde omfattande bevisning för att tillåta en 

tillämpning av verklig innebörd. Underinstansen beaktade således tidigare rättspraxis då de 

efterlevde uttalandet i RÅ 2010 ref. 51 om tillräckligt stöd för slutsatsen att den verkliga 

innebörden varit en annan. På grund av denna rättspraxis förefaller det inte vara troligt att 

omklassificering kommer tillämpas i en större omfattning om inte HFD tar ett beslut i motsatt 

riktning.  

 

Det har således fastställts att riktlinjerna varken är bindande eller genomgående relevanta. 

Däremot kan de komma att tillämpas till de delar de inte strider mot svensk skattelagstiftning 

och praxis. Vidare har två egenheter i den svenska tillämpningen av armlängdsprincipen 

identifierats som kan hindra användandet av delar av riktlinjerna. Detta då både 

försiktighetsprincipen och nödvändigheten att se till flera beskattningsår kan stå i vägen för en 

tillämpning av vägledningen. Bland annat har det redan påträffats ett fall där underinstansen 

angav att korrigeringsregeln skulle tillämpas med försiktighet och sedermera kom till 

avgörandet att omklassificering ej var tillrådligt. En utebliven tillämpning av de reviderade 

riktlinjerna blir också konsekvensen vid tillfällen då vägledningen anger att armlängdsprincipen 

inte efterföljts men det saknas information om andra beskattningsår. Detta då domstolen inte 

har tillräckligt med material för att avgöra om den inkorrekta prissättningen har balanserats 

under att annat beskattningsår.  
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4.2 Slutsatser 

För svenskt vidkommande kan BEPS-projektet därmed komma att ha en begränsad inverkan i 

bekämpandet av skatteplanering i form av avvikande internprissättning. Detta då stora delar av 

de nya riktlinjerna av olika skäl inte är fullt användbara. Bland annat har OECD försökt komma 

åt en större andel av världens skatteplanerare genom att uppmuntra omklassificering. En sådan 

hantering av internprissättningsmål skulle däremot inte vara förenligt med svensk 

skattelagstiftning och rättspraxis.  

 

Åtminstone från ett svenskt perspektiv kan det således anföras att OECD inte valt den mest 

effektiva vägen för bekämpandet av vinstförflyttning genom internprissättning. Då det också 

framkommit att egenheter i den svenska skattelagstiftningen samt rättspraxis påverkar 

tillämpningen av riktlinjerna är det troligt att variationer även uppstår i andra medlemsstater. 

Därmed skulle OECD även bidra till minskad harmonisering mellan medlemsstaterna inom 

beskattningen. Det kan också anföras att dessa skillnader i tillämpningen bidrar till en förhöjd 

risk för dubbelbeskattning när meningsskiljaktigheter uppstår mellan stater som alla försöker 

bibehålla större andel av vinsterna i sina egna domäner.   
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Summary in English 

The purpose of this essay has been to examine if the arm´s length principles has changed and 

which position the OECD guidelines has in the application of 14 kap. 19 § IL. The examination 

resulted in the opinion that OECDs version of the arm´s length principle can be considered 

changed as the guidelines now encourage reclassification to a higher degree. OECDs guidance 

fills a function as 14 kap. 19 IL is not detailed enough, but the revised guidelines is not fully 

useable as they, in some parts, go beyond the scope of the Swedish tax law and are incompatible 

with current tax law praxis. The guidelines could come to be used anyway as it has been found 

that the lower courts often apply the current version of OECDs TPG. However, some 

peculiarities of the Swedish transfer pricing praxis prevent the guidelines from being applied 

fully. 
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