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Summary 

The Permanent Establishment status is a concept in the income tax law 
context. The term is defined in the Model Tax Convention of OECD and the 
Swedish Income Tax Act. The definition has with minor changes remained 
unchanged since its introduction. 
 
In today's increasingly globalized world, where multinational corporations 
are acting within and across national borders, weaknesses in the current 
permanent establishment concept have been identified. In 2013, OECD 
launched Base Erosion and Profit Shifting, the BEPS project, as a part of 
efforts to prevent aggressive international tax planning. The purpose of 
BEPS Action seven is to prevent artificial avoidance of the permanent 
establishment status and to ensure that taxes are paid in the State where the 
profits are attributable. 
 
In OECD Model Tax Convention the permanent establishment status is 
defined in its fifth article. Three sections of the article have been identified 
as particularly vulnerable to circumvention, Article 5.4, Article 5.5 and 
Article 5.6. These sections of article five are presented in the descriptive 
parts of the essay in their new proposed wording as well as in its current 
wording. These parts of the essay are presented from a de lege lata 
perspective.  
 
The purpose of BEPS Action seven is to extend the scope of the term and to 
limit the scope for eligibility under the derogation. The purpose of this essay 
is to determine how BEPS Action seven affects the definition of the 
permanent establishment status in Swedish domestic tax law.  
 
The Swedish definition of permanent establishment status is with minor 
changes considered to correspond to the current wording of the Model Tax 
Convention. However, if the model convention is given a new wording, it 
does not mean that the permanent establishment status in the Swedish 
Income Tax Act automatically has the corresponding meaning. This essay 
aims to identify and analyse possible implementation issues that may arise 
due to the implementation of BEPS Action seven into Swedish domestic 
law.  The analytical section has its source in an argumentation of how 
Swedish domestic legislation should be designed to achieve the purpose of 
Action seven in the best possible way. 
 
In spite of the fact that Sweden decides to implement changes in the terms 
of the income tax law definition, the definition in tax treaties entered into by 
Sweden remains unchanged. To achieve the intended purpose of Action 
seven, the definition changes also must take place in the tax treaties. Since 
Sweden is a dualist state, the definition changes are required by legislation 
to be considered implemented into Swedish domestic law. 
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Furthermore, it can be noted that BEPS Action seven offers Sweden an 
opportunity to increase taxation of foreign taxpayers through a more 
extensive tax claim. 
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Sammanfattning 

Fast driftställe är ett vedertaget begrepp i inkomstskatterättsliga 
sammanhang. Begreppet finns definierat i såväl OECDs modellavtal som i 
den svenska inkomstskattelagen. Definitionen har i stort sett varit 
oförändrad sedan dess införande.  
 
I dagens allt mer globaliserad värld, där multinationella företag bedriver 
handel såväl inom som över landsgränserna, har begreppets ålderstigna 
definition medfört att den ansetts enkel att kringgå. OECD lanserade år 
2013 Base Erosion and Profit Shifting, BEPS-projektet, som en del av 
arbetet mot förhindrande av internationell aggressiv skatteplanering. Syftet 
med BEPS-projektets sjunde åtgärdspunkt är att förhindra artificiella 
kringgåenden av fast driftställe begreppet samt att säkerställa att 
skattesubjekt beskattas i den stat där den värdeskapande handlingen sker. 
 
OECDs modellavtal definierar fast driftställe i dess femte artikel. Tre av 
artikelns avsnitt har identifierats som särskilt utsatta för kringgående, artikel 
5.4, artikel 5.5 samt artikel 5.6. Dessa avsnitt av artikeln återges såväl i dess 
föreslagna nya lydelse som i den nuvarande lydelsen i uppsatsens 
deskriptiva delar, vilka är författade utifrån ett de lege lata perspektiv.  
 
Den i BEPS-projektets sjunde åtgärdspunkt föreslagna avtalslydelsen avser 
att utöka omfattningen av fast driftställe begreppet samt inskränka 
möjligheterna att omfattas av undantagsbestämmelserna. Syftet med 
föreliggande uppsats är att fastställa hur innebörden av begreppet fast 
driftställe i svensk nationell skatterättslagstiftning påverkas av BEPS-
projektets sjunde åtgärdspunkt och de där föreslagna ändringarna av OECDs 
modellavtal.  
 
Den nuvarande svenska definitionen av fast driftställe anses i stora delar 
motsvara den nuvarande lydelsen av modellavtalet. Att modellavtalet ges en 
ny lydelse medför dock inte att den svenska lagtexten automatiskt ges 
motsvarande innebörd. Föreliggande uppsats syftar till att identifiera samt 
analysera den eventuella implementeringsproblematik som kan aktualiseras 
vid implementeringen av de i åtgärdspunkts sju föreslagna förändringarna. 
Det analytiska avsnittet präglas av en rättspolitisk argumentation samt hur 
svensk lagstiftning bör utformas för att dess ändamål på bästa sätt ska 
uppnås.  
 
Några av de slutsatser som presenteras i uppsatsen är att även om Sverige 
beslutar sig för att genomföra lydelseförändringar i inkomstskattelagens 
definition förblir definitionen i de skatteavtal som Sverige ingått med andra 
stater oförändrad. För att lydelseförändringen i svensk nationell rätt ska få 
den effekt som eftersträvas måste även definitionsförändringarna ske i de 
skatteavtal som Sverige ingått med andra länder. Då Sverige är en dualistisk 



 4 

stat krävs att definitionsförändringarna sker genom lagstiftning för att de ska 
införlivas i svensk nationell rätt. 
 
Vidare kan konstateras att BEPS-projektets sjunde åtgärdspunkt erbjuder 
Sverige en möjlighet till ökad beskattning av utländska aktörer genom ett 
mer omfattande beskattningsanspråk. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

I dagens allt mer globaliserad värld, där multinationella företag bedriver 
handel såväl inom som över landsgränser, har enskilda staters 
beskattningssystem svårt att hålla jämna steg med den ekonomiska 
utvecklingen.1 Att nationella skattesystem är uppbyggda på differentierande 
vis kan utnyttjas med resultat att staters skattebaser minskar.2 Base Erosion 
and Profit Shifting, BEPS-projektet introducerades av OECD med avsikt att 
utgöra en del av arbetet mot förhindrande av internationell aggressiv 
skatteplanering3.4 Projektet syftar till att minimera möjligheterna till 
internationell skatteplanering, att vinster flyttas till lågskatteländer 
alternativt att beskattning helt undviks, vilket i förlängningen resulterar i 
urholkade nationella skattebaser. Den huvudsakliga utgångspunkten för 
OECDs arbete med BEPS-projektet är att säkerställa att beskattning sker i 
det land där det värdeskapande arbetet utförs.5 
  
BEPS-projektet är uppbyggt kring tre pelare, samstämmighet, substans samt 
transparens.6 Den första pelaren syftar till att öka samstämmigheten mellan 
nationella lagstiftningar för att minimera möjligheten till variationer som 
öppnar upp för skatteplanering och oönskade skattefördelar.7 Den andra 
pelaren, vilken är central för denna uppsats, innehåller det så kallade 
substanskravet.8 I enlighet med substanskravet skall ett bolag beskattas i det 
land där den värdeskapande handlingen sker. I denna del innefattas 
missbruk av skatteavtal, definitionen av ett fast driftställe samt 
internprissättning.9 Projektets tredje pelare syftar till att öka transparens och 
förutsebarhet i olika internationella skattefrågor.10  

                                                
1 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, Paris, 
s. 7. 
2 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, Paris, 
s. 8. 
3 Aggressiv skatteplanering har i doktrin klassificerats som ett normativt begrepp, vars syfte 
är att påvisa att vissa former av skatteplanering borde betraktas såsom skatteflykt enligt 
staters nationella skattelagstiftningar. Se t.ex. Hilling, M., Hilling, A., Regleringsteknik i 
syfte att motverka aggressiv skatteplanering. I Festskrift till Björn Westberg, 
Kristoffersson, E., Olsson, S., Rendahl, P (red.), s. 49-58, Polen Iustus förlag 2016, s. 51f.   
4 OECD (2015), Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status, 
Action 7 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD 
Publishing, Paris, s. 3. 
5 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, s. 11. 
6 Monsenego, J., Utfallet av BEPS-projektet, SvSkT 2015:10 s. 827. 
7 Monsenego, J., Utfallet av BEPS-projektet, SvSkT 2015:10 s. 827. 
8 Monsenego, J., Utfallet av BEPS-projektet, SvSkT 2015:10 s. 827. 
9 Monsenego, J., Utfallet av BEPS-projektet, SvSkT 2015:10 s. 827. 
10 Monsenego, J., Utfallet av BEPS-projektet, SvSkT 2015:10 s. 828. 
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BEPS-projektet avser att resultera i en rad ändringar av OECDs modellavtal 
samt kommentar till avtalet.11 Den artikel som är av intresse för detta arbete 
är modellavtalets femte artikel. I artikel fem definieras vad som avses med 
begreppet fast driftställe. Den nationella svenska definitionen av fast 
driftställe baseras på det nuvarande modellavtalets lydelse.12 Den svenska 
definitionen avses även framöver att ges liktydig lydelse med modellavtalets 
definition, en förändring av nationell skatterätt har därav konstaterats som 
nödvändig.13 

1.2 Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att fastställa hur innebörden av begreppet fast 
driftställe i svensk nationell skatterättslagstiftning påverkas av BEPS-
projektets sjunde åtgärdspunkt och de där föreslagna ändringarna av OECDs 
modellavtal. Vidare är syftet att identifiera samt analysera den eventuella 
implementeringsproblematik som uppstår till följd av 
definitionsförändringen. Då åtgärdspunkt sju medför förändrad lydelse för 
såväl modellavtalet som dess kommentar, är deras status som rättskällor av 
intresse. Uppsatsen syftar till att belysa problematiken rättssäkerhet kontra 
effektivitet vid implementering av BEPS-projektets sjunde åtgärdspunkt i 
svensk nationell lagstiftning. 
 
För att uppnå syftet med uppsatsen ska följande frågeställningar besvaras; 
 

- Hur definieras begreppet fast driftställe i gällande svensk nationell 
rätt? 

- Vilken innebörd ges begreppet fast driftställe i OECDs modellavtal, 
då BEPS-projektet sjunde åtgärdspunkt fullföljts? 

- Hur kan förändringar i OECDs modellavtal implementeras i svensk 
nationell lagstiftning och vilken regleringsproblematik kan komma 
att aktualiseras vid implementeringen. 

- Vilka svenska konstitutionella begränsningar bör uppmärksammas 
och tas hänsyn till vid implementeringen? 

1.3 Avgränsning 

Som inledningsvis nämnts utgör BEPS-projektet en del av det 
internationella arbetet mot förhindrande av aggressiv skatteplanering.14 

                                                
11 OECD (2015), Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status, 
Action 7 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD 
Publishing, Paris, s. 3. 
12 2 kap.. 29§ Inkomstskattelag (1999:1229), Se Jonsson, Inkomstskattelag (1999:1229) 2 
kap 29 §, Lexino 2014-01-01, hämtad den 2 maj 2017. 
13 PwC, Stora förändringar i det internationella skattelandskapet – så här påverkas svenska 
företag av BEPS, författad 1 december 2015, hämtad den 15 maj 2017 från; 
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/315629/BEPS/BEPS_frdjupat_material_2015_interaktiv.pdf 
14 OECD (2015), Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status, 
Action 7 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD 
Publishing, Paris, s. 3. 
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Aggressiv skatteplanering utgör ett mycket brett och omfattande 
problemområde inom den internationella skatterätten.15 BEPS-projektets 
sjunde åtgärdspunkt avser att medföra en genomgripande begreppsändring, 
vilken beräknas få omfattande beskattningsrättsliga konsekvenser. På grund 
av omfattningsbegränsningar samt tidsramar avgränsas denna uppsats på 
följande vis.  
 
Denna uppsats avser enbart att undersöka hur en förändrad definition av 
begreppet fast driftställe, vilken definieras i artikel fem i OECDs 
modellavtal, kan motverka aggressiv skatteplanering. BEPS-projektet har 
identifierat vissa delar av artikel fem i modellavtalet som särskilt 
problematiska. Någon fördjupning avseende huvudregeln som anges i 
artikel 5.1, kommer därmed inte att göras. De delar av artikeln som särskilt 
kommer att beröras är artikel 5.4 verksamhet av förberedande alternativt 
biträdande art, artikel 5.5 beroende representant samt artikel 5.6 oberoende 
representant.  
 
Då ett fast driftställe ansetts föreligga följer vanligtvis en hel del 
skyldigheter för skattesubjektet, exempelvis skyldighet att utge 
arbetsgivaravgifter med mera. Dessa skyldigheter, vilka är konsekvenser av 
att omfattas av begreppet fast driftställe, faller utanför uppsatsens 
ämnesområde. Även det mervärdesskatterättsliga perspektivet på fast 
driftställe faller utanför ramarna för denna uppsats. Enbart de 
inkomstskatterättsliga konsekvenserna av begreppet fast driftställe berörs.  
 
Problematiken avseende allokering av intäkter och kostnader till följd av ett 
fast driftställe, är ytterst relevant men kommer av utrymmesskäl inte att 
beröras i denna uppsats. För vidare läsning se OECDs, Additional Guidance 
on the Attribution of Profits to Permanent Establishments.16 

1.4 Metod & material 

För att besvara uppsatsens frågeställningar och uppnå dess syfte avses i 
uppsatsens inledande avsnitt att utreda gällande rätt, de lege lata.17 I dessa 
delar, vilka till huvuddelen är av deskriptiv karaktär, tillämpas 
rättsdogmatisk metod med utgångspunkt i rättskälleläran.18 Läran om 
rättskällorna anger vilka källor som ska, bör och får beaktas.19  
 
Traditionsenligt klassificeras följande material att tillhöra de allmänt 
accepterade rättskällorna; lagstiftning, rättspraxis, förarbeten samt doktrin. 

                                                
15 Se t.ex. Hilling, M., Hilling, A., Regleringsteknik i syfte att motverka aggressiv 
skatteplanering. I Festskrift till Björn Westberg, Kristoffersson, E., Olsson, S., Rendahl, P 
(red.), s. 49-58, Polen Iustus förlag 2016s. 51f. 
16 OECD (2016), Additional Guidance on the Attribution of Profits to Permanent 
Establishments, OECD Publishing, Paris. 
17 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och 
argumentation, 1 u. Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2006, s.60f. 
18 Korling, F. Zamboni, M., Juridisk metodlära, 1 u. Studentlitteratur, Lund 2013 s. 21.  
19 Sandgren, C., s. 36. 
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Rättskällorna är behjälpliga vid eftersökningar för lösningar på rättsliga 
spörsmål.20  
 
Vid tillämpning av rättsdogmatisk metod är det högst väsentligt att utgå från 
de källor som är mest aktuella och relevanta för ämnet, företrädesvis 
primärkällor. 21 Med primärkällor avses officiellt material så som 
riksdagstryck, rättsfall mm.22 I de flesta fall utgör författningstexten den 
primära rättskällan.23 Då BEPS-projektet är ett nytt fenomen inom den 
internationella beskattningsrätten, är utbudet av författningstext ytterst 
begränsat. 
 
I avsaknad av författningstext får alternativa primärkällor i form av 
internationella konventioner, avtal och fördrag så som OECDs modellavtal, 
Wienkonventionen samt de rapporter avseende BEPS-projektet som OECD 
publicerat studeras. Vogel anför att det är naturligt och nödvändigt att ta 
hänsyn till material som belyser internationella konventioners ställning, 
tolkning och tillämpning.24 
 
En rättskälla som ofta tillämpas vid de lege lata-perspektiv är förarbeten. 
Förarbeten till svensk lag anses enligt Leijonhufvud erhålla en särställning 
som rättskälla. Svenska förarbeten har överlag haft stor betydelse för 
rättstillämpningen, vilket gör Sverige unikt i dess förhållningssätt till 
förarbeten.25 I andra länder uppstår inte samma bundenhet till förarbeten, 
om det ens förekommer några.26 
 
Så som nämnts ovan utgör internationella överenskommelser och rapporter 
en betydande del av det material som undersökts. Vid förhandling samt 
författande av dessa saknas ofta någon form av förarbeten. Uppsatsens 
internationella karaktär medför att materialsökningen utökas till att omfatta 
även icke bindande regleringar, så kallad soft law.27 Som soft law 
klassificeras bland annat kommentaren till modellavtalet. En närmare 
beskrivning av dess rättskällevärde ges nedan i avsnitt fyra.  
 
I avsaknad på primärkällor får vidare härledning sökas i sekundärkällor i 
form av juridisk doktrin.28 Huvudparten av det material som används i 
denna uppsats utgörs av nationell och internationell skatterättslig doktrin. 
 

                                                
20 Korling, F. Zamboni, M., s. 21.  
21 Korling, F. Zamboni, M., s. 21.  
22 Leijonhufvud, M., Författningstexter. I Finna rätt – Juristens källmaterial och 
arbetsmetoder, Bernitz, U (red.), s. 91-108., 11 u. Stockholm, Norstedts Juridik AB, 2010, 
s. 91. 
23 Leijonhufvud, M., s. 91. 
24 Vogel, H-H., Den juridiska litteraturen. I Finna rätt – Juristens källmaterial och 
arbetsmetoder, Bernitz, U (red.), s. 179-196., 11 u. Stockholm Norstedts Juridik AB, 2010, 
s. 181. 
25 Leijonhufvud, M., s. 110f. 
26 Leijonhufvud, M., s. 111f., 128. 
27 Sandgren, C., s. 37. 
28 Vogel, H-H., s. 179. 
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En allmän svårighet avseende juridisk litteratur är att rättsutvecklingen sker 
i en allt snabbare takt. Särskilt den internationella beskattningsrätten förnyas 
ständigt. Mycket skatterättslig doktrin avseende fast driftställe är därför att 
betrakta som ålderstigen och av mindre vikt vid tolkning och tillämpning. 
BEPS-projektets åtgärdspunkter är så nytillkomna att de knappt finns 
omnämnda i litteratur. För att bibehålla aktualiteten och kvalitén i uppsatsen 
har därav ett stort antal internetbaserade källor i form av vetenskapliga 
artiklar, såväl nationella som internationella, författade av framstående 
personer på den internationella beskattningsrättens område använts för 
ytterligare vägledning. 
 
Uppsatsens analytiska avsnitt präglas av en rättspolitisk argumentation, de 
lege ferenda, hur lagtexten bör utformas för att dess ändamål ska uppnås på 
bästa sätt. Centralt är vilken betydelse BEPS-projektets sjunde åtgärdspunkt 
kan få för svensk nationell lagstiftning.  

1.5 Tidigare forskning 

Begreppet fast driftställe är vedertaget och omskrivet i den 
beskattningsrättsliga litteraturen. Det finns ett antal klassiska verk avseende 
begreppets definition utifrån tidigare modellavtals lydelser. Ett av dessa 
verk är Arvid Aage Skaars, Permanent Establishment: Erosion of a Tax 
Treaty Principle, från år 1991.29 Ett annat verk är Klaus Vogels, Klaus 
Vogel on double taxation conventions: a commentary to the OECD-, UN- 
and US model conventions for the avoidance of double taxation on income 
and capital: with particular reference to German treaty practice, från 
1997.30 
 
Två något nyare verk är Michael Kobetsky, International Taxation of 
Permanent Establishments: principles and policy,31 samt Robert L 
Williams, Fundamentals of permanent establishments,32 vilka publicerades 
år 2011 respektive år 2014. 
 
Flertalet av dessa verk är författade innan BEPS-projektet inleddes33 och 
samtliga är författade innan den slutliga rapporten för BEPS-projektets 
sjunde åtgärdspunkt publicerades34. BEPS-projektet har ännu inte hunnit bli 

                                                
29 Skaar, A. A., Permanent Establishment: Erosion of a Tax Treaty Principle, Kluwer Law 
and Taxation Publishers, Boston, 1991. 
30 Vogel, K., Klaus Vogel on double taxation conventions: a commentary to the OECD-, 
UN- and US model conventions for the avoidance of double taxation on income and 
capital: with particular reference to German treaty practice, 3 ed. Kluwer Law 
International, London, 1997. 
31 Kobetsky, M., International taxation of permanent establishments: principles and policy, 
Cambridge University Press, 2011. 
32 Williams, R. L., Fundamentals of permanent establishments, Kluwer Law International, 
2014. 
33 OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, Paris. 
34 OECD (2015), Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status, 
Action 7 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD 
Publishing, Paris. 
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föremål för alltför omfattande studier inom juridisk litteratur då 
slutrapporterna publicerade år 2015. Det som finns författat på området är 
ett antal svenska samt internationella vetenskapliga artiklar.  
 
Åtgärdspunkt sju har legat till grund för ett antal tidigare examensarbeten. 
Föreliggande uppsats har dock ett alternativt syfte och alternativa 
frågeställningar i förhållande till de tidigare författade uppsatserna. Med 
föreliggande uppsats avses att föra diskussionen om BEPS-projektets sjunde 
åtgärdspunkt ur ett konstitutionellt perspektiv, vilket belyser 
implementeringsprocessen i nytt ljus. 

1.6 Disposition 

Nedan följer en presentation av uppsatsens disposition.  
 
Den följande framställningen omfattar inledningsvis ett avsnitt om svenska 
konstitutionella utgångspunkter, vilka påverkar hur implementeringen av 
BEPS-projektets sjunde åtgärdspunkt kan ske i svensk nationell rätt. Näst 
kommande avsnitt ger en genomgång av relevanta utgångspunkter inom den 
internationella beskattningsrätten. Därefter följer en redogörelse för OECDs 
modellavtal samt dess kommentars innehåll, tillämpning, rättskällevärde och 
eventuell tolkningsproblematik. Dessa tre inledande kapitel avser att placera 
uppsatsen i ett sammanhang samt att kontextualisera hur de principer som 
redogörs för kan komma att påverka implementeringsprocessen.  
 
I avsnitt fem introduceras begreppet fast driftställe. Avsnitt fem avser att 
besvara uppsatsens första frågeställning, hur begreppet fast driftställe 
definieras i svensk nationell rätt. Inledningsvis redogörs för OECDs 
modellavtals rådande definition. Därefter följer inkomstskattelagens 
definition av begreppet. Mot bakgrund av begreppets nuvarande lydelse 
följer i avsnitt sex de i BEPS-projektet åtgärdspunkt sju föreslagna 
ändringarna av modellavtalets lydelse. Avsnitt sex avser att besvara 
uppsatsens andra frågeställning, vilken innebörd begreppet fast driftställe 
ges i OECDs modellavtal då de ändringar som föreskrivs i BEPS-projektets 
sjunde åtgärdspunkt fullföljts. 
 
Avsnitt sju introducerar de alternativa strategier som Sverige kan tillämpa 
vid implementeringen av BEPS-projektets sjunde åtgärdspunkt. Avsnitt åtta 
är uppsatsens analytiska avsnitt. Analysen präglas av en rättspolitisk 
argumentation och behandlar särskilt hur svensk rätt bör utformas. I avsnitt 
åtta avses de två återstående frågeställningarna, tre och fyra, avseende 
implementering samt konstitutionella begränsningar att besvaras. Uppsatsen 
avslutas med sammanfattande slutsatser i avsnitt nio. 
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2 Konstitutionella utgångspunkter 

Avsnitt två avser att ge läsaren en översiktlig presentation av svenska 
grundläggande konstitutionella utgångspunkter. Dessa är av betydelse för 
hur implementering av internationella överenskommelser och traktat så som 
BEPS-projektets sjunde åtgärdspunkt, avseende förhindrande av artificiellt 
undvikande av fast driftställe, kan ske i nationell svensk rätt.  

2.1 Introduktion  

Skatteavtal är folkrättsliga avtal vilka ingås mellan stater.35 För att 
möjliggöra tillämpning av skatteavtal på nationell nivå, exempelvis vid en 
process i domstol eller vid myndighetsutövning, krävs att avtalet 
inkorporerats i nationell svensk rätt. I Sverige sker inkorporeringen, 
införlivandet, genom tillämpning av en särskild lag, en så kallad 
inkorporerings- alternativt införlivandelag.36 Se mer om detta nedan i avsnitt 
3.4.  
 
Behörighet att ingå internationella överenskommelser, så som skatteavtal, 
tillfaller enligt svensk grundlag regeringen.37 Regeringsformen38 är en av 
Sveriges fyra grundlagar.39 Den antogs år 1974 och genomgick en grundlig 
omarbetning år 2010 av främst lagteknisk natur.40  
 
Av första kapitlet första paragrafen Regeringsformen stadgas tre av de 
absolut mest grundläggande principerna inom svensk konstitutionell rätt, 
folksuveränitet41, parlamentarism42 och legalitetsprincipen43.44 
 
Folksuveräniteten kom till uttryck i svensk lagtext redan år 1967 och den 
anses primärt vara en politisk ideologisk grundprincip. Sekundärt är 
folksuveräniteten en juridisk styrande formulering.45 Folksuveräniteten 
fastslår att all offentlig makt i Sverige ska utgå från folket. Det är således 
ytterst folket som bestämmer hur det svenska samhället ska vara beskaffat 
och vilket innehåll den offentliga makten ska ha. Den offentliga maktens 
                                                
35 Artikel 2 Wienkonventionen om traktaträtten mellan stater och internationella 
organisationer eller internationella organisationer sinsemellan, Wien den 21 mars 1986. 
36 Dahlberg, M., Internationell beskattning, 3 u. Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 235. 
37 10 kap. 1§ Regeringsform (1974:152). 
38 Regeringsform (1974:152). 
39 1 kap. 3§ Regeringsform (1974:152). 
40 Bull, T., Sterzel, F., Regeringsformen - en kommentar, 3 u, Studentlitteratur AB, Polen, 
2015, s. 8.  
41 1 kap. 1§ 1 st. Regeringsform (1974:152) ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket.”. 
42 1 kap. 1§ 2 st. Regeringsform (1974:152) ”Den svenska folkstyrelsen bygger på fri 
åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt 
och parlamentariskt statsskick och genom kommunalt självstyre.”. 
43 1 kap. 1§ 3 st. Regeringsform (1974:152) ” Den offentliga makten utövas under 
lagarna.”. 
44 Bull, T., Sterzel, F., s. 8. 
45 Bull, T., Sterzel, F., s. 18. 
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funktioner utövas av riksdagen, regeringen, kommunala församlingar och 
styrelser, domstolarna samt den statliga och kommunala förvaltningen.46  
 
Regeringsformens tredje kapitel, vilket reglerar hur folkets främsta 
företrädare utses, är ett uttryck för folksuveräniteten.47 3 kap. 1 § RF stadgar 
att, riksdagen utses genom fria, hemliga och direkta val.  
 
Sverige anses sedan 1840-1841 års oppositionsriksdag, då den personliga 
kungamakten upplöstes, succesivt ha utvecklats till en stat med 
parlamentariskt statsskick.48 Parlamentarism kan definieras som styre 
genom en regering som stöds av folkrepresentationen.49 Förenklat uttryckt 
kommer parlamentarismen till uttryck i svenskt statsskick genom att folket 
utser riksdagen och riksdagen i sin tur utser regeringen. 
 
Så som nämnts ovan sköts utrikespolitiken i Sverige av regeringen inom 
ramarna för de begränsningar som följer av nationell rätt. 50 Det är således 
regeringen och inte den direkt folkvalda riksdagen som ingår avtal och 
överenskommelser men utländska statsmakter. 
 
Det kan därmed konstateras att även vid internationellt samarbete på 
skatteområdet medför den exklusiva normgivningsbehörigheten, vilken 
enligt svensk grundlag tillfaller riksdagen, att varje förändring som 
föranleds av BEPS-projektet, fodrar ett godkännande i form av 
implementerande lagstiftning. 
 
Den tredje utgångspunkten, legalitetsprincipen, är den som får störst 
betydelse vid implementering av internationella överenskommelser i svensk 
nationell lagstiftning. Legalitetsprincipen stadgar att all maktutövning ska 
vara grundad på lag eller annan föreskrift. 51 En grundligare redogörelse av 
legalitetsprincipens innebörd samt betydelse för implementeringen ges 
nedan. 

2.2 Legalitetsprincipen 

Legalitetsprincipen stadgar att all maktutövning ska vara grundad på lag 
eller annan föreskrift. Den offentliga makten utövas under lagarna.52 I 
beskattningssammanhang, vilket är centralt för denna uppsats, kan 
föreskriftskravet exemplifieras med det latinska talesättet ”nullum tributum 
sine lege”, ingen skatt utan lag.53   

                                                
46 Bull, T., Sterzel, F., 18f. 
47 Bull, T., Sterzel, F., s. 103. 
48 Bull, T., Sterzel, F., s. 149f. 
49 Nationalencyklopedins hemsida hämtad den 19 maj 2017 från; 
http://www.ne.se/sök/?t=uppslagsverk&q=parlamentarism.  
50 10 kap. 1 § Regeringsform (1974:152). 
51 1 kap. 1§ 3 st. Regeringsform (1974:152). 
52 1 kap. 1§ 3 st. Regeringsform (1974:152). 
53 Hultqvist, A., Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, Skattenytt 2016 s.730ff., s. 
730.  
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Eftersom skattskyldighet enbart kan uppkomma när det följer av föreskriven 
lag är föreskriftskravet nära sammankopplat med analogiförbudet. Det är 
således genom tolkning av en föreskrift inte möjligt att skapa en 
skattskyldighet som inte ordagrant framgår av lagtexten.54  
 
Legalitetsprincipen ger enligt Konstitutionsutskottet uttryck för att Sverige 
är en rättsstat.55 Begreppet rättsstat anses enligt T. Bull och F. Sterzel sakna 
legaldefinition men dess mest grundläggande kännetecken är att den styrs 
och förvaltas enligt normer och inte godtyckligt, samt att den därutöver är 
beroende av ideologiska förutsättningar.56 
 
Att all maktutövning ska vara normbunden gäller för all offentlig 
verksamhet. Stadgandet omfattar således riksdag och regering, domstolar, 
förvaltningsmyndigheter samt kommunala beslutande organ.  I begreppet 
maktutövning innefattas lagstiftning, andra normgivande beslut samt 
beslutsfattande i enskilda ärenden.57 
 
Vidare kommer legalitetsprincipen till uttryck i 8 kap. 1 § RF. Där stadgas 
att föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag och av regeringen genom 
förordningar. Av 9 kap. 1 § RF framgår att det är riksdagen som beslutar om 
skatter och avgifter till staten samt om statens budget. Detta förtydligande 
får enligt T. Bull och F. Sterzel ses som en förlängning och förtydligande av 
legalitetsprincipen.58 Viktigt att påtala är att ett riksdagsbeslut avseende 
lagändringar inte kan få retroaktiv effekt för den enskilde, det så kallade 
retroaktivitetsförbudet.59  
 
Enligt Hultqvist består legalitetsprincipen dels av de tre ovan nämnda 
aspekterna föreskriftskravet, analogiförbudet samt retroaktivitetsförbudet, 
dels av en fjärde aspekt, bestämdhetskravet.60 De tre förstnämnda 
aspekterna har tidigare behandlats i svensk doktrin.61 Bestämdhetskravet 
behandlas bland annat av Hultqvist i dennes artikel Hur vag får en skattelag 
va’?62 vilken publicerades på uppdrag av svenskt Näringsliv samt den 
betydligt äldre studien Vad gör en skattelagstiftning verkligt misslyckad?63 
författad av Gustaf Lindencrona. 
 
                                                
54 Hultqvist, A., Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, Skattenytt 2016 s.730ff., s. 
731f. 
55 1973:KU26 s. 59. 
56 Bull, T., Sterzel, F., s. 49. 
57 Bull, T., Sterzel, F., s. 177f. 
58 Bull, T., Sterzel, F., s. 205f. 
59 2 kap. 10 § 2 st. Regeringsform (1974:152) 
60 Hultqvist, A., Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, Skattenytt 2016 s.730ff., s. 
732. 
61 Se exempelvis, Sterzel, F., Legalitetsprincipen, i Offentligrättsliga principer, Marcusson, 
L. (red.), s. 73-95. Iustus, Uppsala, 2012, s. 73ff. 
62 Hultqvist, A., Hur vag får en skattelag va’?, publikation av svenskt Näringsliv, oktober 
2015. 
63 Lindencrona, G., Vad gör en skattelagstiftning verkligt misslyckad?, Juridisk tidskrift nr.2 
1992/1993 s. 331ff. 
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Även bestämdhetskravet kan anses sammankopplat med föreskriftskravet.64 
Hilling anför att legalitetsprincipens syfte vid tolkning av skattelag är att 
tillförsäkra skattesubjekt förutsägbarhet och skydd mot godtycklig 
beskattning. I beskattningssammanhang är det ofta här konflikten avseende 
effektivitet respektive förutsägbarhet aktualiseras.65 Andra viktiga kriterier 
för en välfungerande skattelagstiftning som uppmärksammats i doktrin, är 
bland annat legitimitet, proportionalitet, kontrollerbarhet samt 
likformighet.66  
 
Avslutningsvis kan konstateras att det för att möjliggöra en implementering 
av BEPS-projektets sjunde åtgärdspunkt i svensk lagstiftning, krävs direkt 
alternativt indirekt tillämpning av samtliga ovan redogjorda principer och 
utgångspunkter.  
 

                                                
64 Hultqvist, A., Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, Skattenytt 2016 s.730ff., s. 
734. 
65 Se exempelvis, Hilling, M., Skatteavtal och generalklausuler- ett komparativt perspektiv, 
Wolter Kluwer Sverige AB, Polen, 2016, s. 116f.  
66 Lodin, S-O., Några kvalitetskrav på god skattelagstiftning, Skattenytt 2007 s. 477ff. 
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3 Skatterättsliga utgångspunkter 

I detta avsnitt ges läsaren att en genomgång av grundläggande 
utgångspunkter inom den internationella beskattningsrätten. Även dessa är 
likväl som de konstitutionella utgångspunkterna avgörande för hur BEPS-
projektets sjunde åtgärdspunkt kan implementeras i svensk nationell rätt.  

3.1 Internationell beskattningsrätt 

Stater tillerkänns vissa grundläggande rättigheter. Rätten till existens, 
självförsvar och oavhängighet.67 Suveränitetsprincipen innebär att en stat i 
förhållande till andra stater är suverän utåt då en stats normgivande organ 
har den yttersta makten att föreskriva föreskrifter inom statens territorium. I 
staters suveränitet inkluderas således även föreskrifter avseende en stats 
beskattningsrätt. 68 För att avgöra om utländska aktörer bedriver verksamhet 
som ska anses innefattas av en stats beskattningsrätt används ofta begreppet 
fast driftställe som ett avgörande kriteria. 69 
 
Ökande internationalisering och globalisering medför att det idag är allt 
vanligare att skattesubjekt beskattas för en och samma inkomst i flera stater. 
Staters suveräna ställning, rätten för varje enskild stat att utforma dess 
skatteanspråk, kan för den skattskyldige innebära att juridisk 
dubbelbeskattning uppkommer.70 En stats beskattningsrätt kan enbart 
begränsas om den suveräna staten avstår från dess beskattningsrätt genom 
ett folkrättsligt bindande avtal.71  
 
Internationell beskattningsrätt är den del av beskattningsrätten som 
behandlar förhållanden som har anknytning till andra stater. 72 Sverige har 
avstått en del av sin suveränitet avseende beskattningsrätt genom ingående 
av skatteavtal, för att undvika internationell juridisk dubbelbeskattning.73 
Den internationella skatterätten med fördel delas upp i två delar. Den interna 
internationella skatterätten och dubbelbeskattningsavtal. Den interna 
internationella skatterätten överensstämmer med övrig intern lagstiftning 
vad gäller tolkning och tillämpning. Dubbelbeskattningsavtalen, vilka 
kommer att behandlas mer ingående nedan, differentierar sig såväl vid 
införande, som vid tillämpning samt tolkning.74 
 

                                                
67 Pelin, L., Internationell skatterätt i ett svenskt perspektiv, 5 u. Studentlitteratur, Lund, 
2011, s. 84. 
68 Pelin, L., s. 84. 
69 Lodin, S-O., Lindencrona, G., Melz, P., Simon- Almendal, T., Silfverberg, G; 
Inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, 14 u. Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 633. 
70 Lodin, S-O., Lindencrona, G., Melz, P., Simon- Almendal, T., Silfverberg, G., s. 611f.  
71 Pelin, L., s.84. 
72 Lodin, S-O., Lindencrona, G., Melz, P., Simon- Almendal, T., Silfverberg, G., s. 612f. 
73 Pelin, L., s.84. 
74 Lodin, S-O., Lindencrona, G., Melz, P., Simon- Almendal, T., Silfverberg, G., s. 612f. 
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Intern internationell skatterätt är benämningen på de nationella regler som 
tillämpas vid avgörande om ett skattesubjekt är beskattningsbart enligt 
nationell rätt.  
 
För att avgöra om det föreligger ett beskattningsanspråk eller inte, 
förekommer två huvudsakliga beskattningsrättsliga principer, 
källstatsprinciper och domicil- eller hemvistprincipen.75 Enligt 
hemvistprincipen ska ett skattesubjekts inkomster alltid beskattas i 
hemviststaten oavsett vart inkomsterna de facto uppkommit. Enligt 
källstatsprincipen ska samtliga inkomster som uppkommer i en stat, 
beskattas av denna stat, oavsett var skattesubjektet har sin egentliga 
hemvist.76 Flertalet stater tillämpar helt eller delvis mer än en princip, vilket 
resulterat i ett omfattande beskattningsanspråk.77 

3.2 Svenskt beskattningsanspråk 

Inkomstskattelagen78 är den lag som definierar begreppet fast driftställe i 
svensk nationell rätt och är en av de lagar som utgör grund för svenskt 
beskattningsanspråk. Enligt inkomstskattelagen föreligger skattskyldighet 
för juridiska personer om den juridiska personen är att betrakta som 
obegränsat skattskyldig i Sverige. Obegränsad skattskyldighet grundas på 
registrering, eller om registrering inte har skett, platsen för styrelsens säte 
eller någon annan sådan omständighet som anger att den juridiska personen 
är att betrakta som en svensk juridisk person.79 En juridisk person som är 
obegränsat skattskyldig i Sverige är skattskyldig för samtliga inkomster 
oavsett om de härstammar från Sverige eller från utlandet.80  
 
En utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige är att 
betrakta som begränsat skattskyldig.81 En person som är begränsat 
skattskyldig är skattskyldig för inkomster som härstammar från ett fast 
driftställe eller en fastighet i Sverige.82 
 
För att en utländsk juridisk person, som bedriver verksamhet vilken 
genererar inkomster som härstammar från ett fast driftställe i Sverige, ska 
dessa inkomster betraktas som skattepliktiga i Sverige. Vid 
beskattningsanspråk, som baseras på inkomster som härrör från ett inom 
landet beläget fast driftställe, tillämpas källstatsprincipen. Svensk intern 
internationell beskattningsrätt tillämpar således källstatsprincipen vid 
beskattning av utländska juridiska personer.83 

                                                
75 Pelin, L., s.15. 
76 Källqvist, J., Köhlmark, A., Internationella skattehandboken, 6 u. Norstedts Juridik AB, 
Solna, 2007, s. 18f. 
77 Lodin, S-O., Lindencrona, G., Melz, P., Simon- Almendal, T., Silfverberg, G., s. 612. 
78 Inkomstskattelag (1999:1229). 
79 6 kap. 3§ Inkomstskattelag (1999:1229).  
80 6 kap. 4§ Inkomstskattelag (1999:1229). 
81 6 kap. 7§ Inkomstskattelag (1999:1229). 
82 6 kap. 11§ Inkomstskattelag (1999:1229). 
83 Pelin, L., s. 15. 
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Det finns således ett incitament för utländska juridiska personer att kringgå 
den svenska definitionen av fast driftställe i syfte att undkomma beskattning 
av de inkomster som enligt svensk intern rätt är föremål för svenskt 
beskattningsanspråk. 

3.3 Undvikande av dubbelbeskattning 

Internationell juridisk dubbelbeskattning uppkommer då ett och samma 
skattesubjekt är föremål för beskattning i minst två stater för samma 
inkomst under samma tidsperiod. Eftersom det förekommer länder som 
tillämpar såväl hemvist- som källstatsprincipen som grund för dess 
beskattningsanspråk är vid situationer då dessa principer kolliderar, 
dubbelbeskattning oundviklig.84  
 
För att lindra uppkommen dubbelbeskattning, har flertalet av världens stater 
ingått dubbelbeskattningsavtal. Skatteavtal kan vara såväl bilaterala som 
multilaterala. Bilaterala avtal är avtal som ingåtts mellan två stater och 
multilaterala avtal, vilka är betydligt ovanligare, är avtal som ingåtts mellan 
fler än två stater.85 Ett exempel på ett multilateralt avtal är det skatteavtal 
som ingåtts mellan de nordiska länderna.86  
 
Skatteavtal är internationella överenskommelser vilka ingås av suveräna 
stater, det vill säga traktat, och är därmed föremål för Wienkonventionens 
artiklar avseende tolkning av traktat.87 Enligt Uckmar är skatteavtal av 
dubbelsidig natur. De är å ena sidan internationella överenskommelser 
avseende fördelning av beskattningsrätt och å andra sidan en del av varje 
enskild stats nationella beskattningslagstiftning.88 
 
En väl erkänd princip avseende dubbelbeskattningsavtal är att ett 
dubbelbeskattningsavtal endast kan begränsa och aldrig utvidga, den rätt 
att beskatta som tillkommer en stat enligt dess interna internationella 
skatterätt.89 Denna princip har kommit till uttryck i praxis90, samt finns 
alltid intagen i de införlivandelagar vilka inkorporerar skatteavtal i svensk 
nationell rätt.91 

                                                
84 Hiort af Ornäs, L., Skatterätt in nuce, 2 u. Liber, Stockholm, 2013, s. 190f. 
85 Hiort af Ornäs, L., s. 190f. 
86 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna (1996:1512). 
87  Enligt artikel 2 i Wienkonventionen avses med traktat internationella överenskommelser 
som sluts mellan stater i skriftlig form, vilka är underkastad internationell rätt. 
88 Uckmar, V. Double Taxation Conventions, i International Tax Law, Amatucci, A. (red.), 
s.161-193.  Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2012, s. 161.  
89 Lodin, S-O., Lindencrona, G., Melz, P., Simon- Almendal, T., Silfverberg, G., s. 613. 
90 RÅ 1996 ref. 38, RÅ 2010 ref. 112 ”Greklandsfallet”. 
91 Se exempelvis Artikel 2 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland 
(1987:103), Artikeln 2 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kanada 
(1996:1511), Artikel 2 Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien 
(1983:182).  
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Flertalet skatteavtal är utformade i enlighet med OECDs modellavtal92. 
Tanken med skatteavtalen är att de ska vara behjälpliga vid fördelningen av 
beskattningsanspråken för inkomsten mellan de avtalsslutande parterna.  
 
OECD beskriver internationell juridisk dubbelbeskattning som 
”International juridical double taxation can be generally defined as the 
imposition of comparable taxes in two (or more) States on the same 
taxpayer in respect of the same subject matter and for identical periods.”93 
  
Enligt OECDs modellavtal förekommer det två metoder för undvikande 
eller lindring av uppkommen dubbelbeskattning, exempt- och 
creditmetoden. Förenklat uttryckt är innebörden av exemptmetoden att 
inkomsten som enligt flera länders nationella lagstiftning principiellt är 
beskattningsbar i respektive stat, undantas från beskattning i en eller flera 
stater. Creditmetoden medför att skatt som betalats i en eller flera stater kan 
avräknas vid beräkning i slutgiltig skatt i de resterande avtalsslutande 
staterna.94 En djupare genomgång av OECDs modellavtal följer nedan i 
avsnitt fyra. 

3.4 Internationella skatteavtal respektive 
nationell rätt 

Staters suveränitet medför att även tillämpning av internationell rätt sker på 
differentierande vis mellan enskilda stater.95 Två huvudsakliga principer kan 
urskiljas, ett monistiskt- alternativt ett dualistiskt synsätt. Vid tillämpning av 
ett monistiskt synsätt anses internationell rätt och nationell rätt utgöra ett 
gemensamt rättssystem. När folkrättsliga avtal träder i kraft blir de därav 
direkt en del av den statens nationella rättsystem och tillämpbara vid 
nationella domstolar.96 Ett exempel på en stat som använder sig av ett 
monistiskt synsätt är USA.97 En dominerande uppfattning i monistiska stater 
är att folkrättsliga regler såsom ingångna skatteavtal, har en högre rättslig 
status än nationella regler, skatteavtal blir därmed överordnade intern rätt.98 
 
Ett dualistiskt synsätt medför att internationell rätt och nationell rätt ses som 
två separata rättssystem. För att ett internationellt avtal ska bli tillämpligt på 
nationell nivå, krävs i en dualistisk stat att avtalet inkorporeras i den 
nationella rätten. Motsvarande gäller för samtliga internationella 
överenskommelser, direktiv, förordningar med mera.99 Sverige, tillsammans 
med övriga nordiska länder, Storbritannien och Tyskland är exempel på 

                                                
92 Model Tax Convention on Income and on Capital 2014. 
93 OECDs modellavtal (2014), Introduktion, punkten 1. 
94 Hiort af Ornäs, L., s. 191. 
95 Hilling, M., Skatteavtal och generalklausuler- ett komparativt perspektiv, s. 49. 
96 Dahlberg, M., s. 235. 
97 Mot. 1997/98 K235 om inkorporering av internationella överenskommelser, punkten 2. 
Monistiska och dualistiska rättssystem.  
98 Hilling, M., Skatteavtal och generalklausuler- ett komparativt perspektiv, s. 58. 
99 Dahlberg, M., s. 235. 
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stater som tillämpar dualistiskt synsätt.100 Att Sverige har ett dualistiskt 
synsätt medför att inkorporerade skatteavtal får samma rättsliga ställning 
som intern rätt.101  
 
Vid situationer där juridisk dubbelbeskattning uppkommer kan utifrån ovan 
konstateras att såväl internationell rätt i form av internationella 
överenskommelser102 som nationell rätt i form av intern skattelagstiftning 
ska beaktas. En fråga som har fått mycket uppmärksamhet såväl i praxis 
som i doktrin är hur regelkonkurrens mellan dessa rättskällor, så kallad ”Tax 
Treaty Override”103 ska hanteras.104  
 
Erkända principer vid regelkonflikter är de så kallade 
Derogationsprinciperna; lex superior derogat legi inferiori,105 lex specialis 
derogat legi generali,106 lex posterior derogat legi priori107. Vid konflikter 
avseende principernas inbördes förhållande anses Lex superior vara den 
mest framträdande normen. Därefter följer Lex specialis vilken har företräde 
framför Lex posterior.108  
 
Problematiken avseende regelkonflikter har även behandlats i praxis. Högsta 
förvaltningsdomstolen behandlade frågan i RÅ 2008 ref. 24 samt RÅ 2008 
not. 61.109 I rättsfallen uttalade Högsta förvaltningsdomstolen att införlivade 
skatteavtal inte kan anses ha någon särställning i förhållande till intern 
nationell svensk rätt och att lagkonkurrensen därför skulle avgöras genom 
tillämpning av de ovan nämnda principerna.110 Dessa avgöranden har utsatts 
för kraftig kritik i doktrin.111 
 
År 2010 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen ytterligare avgörande 
rörande lagkonkurrens avseende intern nationell svensk rätt och 
skatteavtal.112 Högsta förvaltningsdomstolen uttalade här att skatteavtal 
anses ha företräde framför intern nationell rätt. Domstolen angav som grund 
                                                
100 Mot. 1997/98 K235 om inkorporering av internationella överenskommelser, punkten 2. 
Monistiska och dualistiska rättssystem. 
101 Bjuvberg, J., Rättskällevärdet av OECD:s modellavtal – synen på förhållandet mellan 
modellavtalet och Wienkonventionen i litteraturen, SvSkT 2015:2 s. 111. 
102 Observera att skatteavtalet efter implementeringen, då Sverige är en dualistisk stat är att 
betrakta som nationell rätt.  
103 Artikel 27 Wienkonventionen om traktaträtten mellan stater och internationella 
organisationer eller internationella organisationer sinsemellan, Wien den 21 mars 1986. 
104 Se exempelvis, Vogel, Klaus, Klaus Vogel on Double Taxation Conventions – A 
commentary to the OECD-, UN- and US Model Conventions for the Avoidance of Double 
Taxation on Income and on Capital – With Particular Reference to German Treaty 
Practice, 3 Ed. Kluwer Law International, London, 1997, s. 67 para. 128. 
105 Regelhierarkiskt högre norm har företräde framför en regelhierarkiskt lägre norm. 
106 Specialnorm har företräde framför en generell, allmän norm. 
107 En senare tillkommen norm har företräde framför en tidigare tillkommen norm. 
108 Hilling, M., Skatteavtal och generalklausulen – Ett komparativt perspektiv, s.62.  
109 RÅ 2008 ref. 24, RÅ 2008 not. 61. 
110 Dahlberg, M., s. 246f. 
111 Se bland annat Dahlberg, M., Regeringsrätten och de folkrättsliga skatteavtalen, 
Skattenytt 2008 s.482-490, samt Mutén L., Treaty override i Regeringsrätten SvSkT 2008:5 
s. 353-358. 
112 RÅ 2010 ref. 112 ”Greklandsfallet”. 
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för sitt beslut;  
 
”En sedan lång tid tillbaka väletablerad princip är att den begränsning av 
Sveriges skatteanspråk som följer av ett skatteavtal som införlivats med 
svensk rätt ska få genomslag vid rättstillämpningen. Om avtalet föreskriver 
att en viss inkomst inte får beskattas i Sverige har detta således ansetts 
förhindra en beskattning som följer av en rent intern skattebestämmelse. 
Detta har gällt även när den interna skattebestämmelsen har tillkommit 
efter det att skatteavtalet införlivats med svensk rätt. 
 
Normalt gäller alltså att en senare införd skattebestämmelse inte får 
genomslag i den mån lagar om skatteavtal innebär något annat. Detta 
gäller även om den nya skattebestämmelsen avser inkomster av visst slag 
eller vissa särskilda företeelser. Det finns emellertid inget formellt eller 
konstitutionellt hinder mot att lagstiftaren inför skattebestämmelser som 
strider mot ett redan införlivat skatteavtal.”113 
 
Dahlberg anger att Högsta förvaltningsdomstolens uttalande får ses som en 
bekräftelse på principen att dubbelbeskattningsavtal endast kan begränsa 
och aldrig utvidga en stats rätt till beskattning.114 Vidare kan 
beskattningsanspråk inte enbart grundas på ett skatteavtal, anspråket måste 
även föreligga i intern rätt. Dahlberg anser att regeringsformen i sig inte 
förhindrar ett antagande av nationell lagstiftning som strider mot ett 
skatteavtal, däremot utgör det ett handlande i strid mot principen Pacta sunt 
servanda115 vilket får ses som ett såväl formellt som reellt hinder mot 
införande av nationell lagstiftning som strider mot införlivade skatteavtal.116  
 
Skatteavtalets regler utgör bindande rätt för skattskyldiga, 
skattemyndigheter och domstol. Att avtalen i sig själva inte utgör gällande 
rätt, se argumentation angående dualistiskt rättssystem ovan, påverkar 
avtalets tolkning. Att avtalet ska tolkas med utgångspunkt i vad de 
avtalsslutande parterna kan ha åsyftat vid dess tillkomst, fastslogs i RÅ 
1987 ref. 162.117 Högsta förvaltningsdomstolen uttalade att ”avgörande för 
avtalets tolkning är sålunda främst vad avtalsparterna avsett med 
bestämmelserna i avtalet, när dessa tillkom.”118 
 

                                                
113 RÅ 2010 ref. 112. 
114 Jmf. fotnot 91 ovan. 
115 Artikel 26, Wienkonventionen om traktaträtten mellan stater och internationella 
organisationer eller internationella organisationer sinsemellan. 
116 Dahlberg, M., s. 248f. 
117 Lodin, S-O., Lindencrona, G., Melz, P., Simon- Almendal, T., Silfverberg, G., s 656. 
118 RÅ 1987 ref. 162. 
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4 OECDs modellavtal och 
kommentar 

OECDs modellavtal är ett av de mest centrala dokument inom den 
internationella beskattningsrätten. Flertalet av de bilaterala skatteavtal som 
ingås stater emellan baseras och utgår ifrån modellavtalets lydelse. 
Modellavtalet samt dess kommentar kan även tillämpas vid tolkning av 
skatteavtal för härledning vid tolkningsfrågor. I avsnitt fyra ges läsaren en 
genomgång av modellavtalet och dess kommentars innehåll, tillämpning 
samt rådande rekommendationer hur eventuell tolkningsproblematik bör 
behandlas. 

4.1 Introduktion 

Den ursprungliga organisationen för motverkande av dubbelbeskattning 
grundades år 1955 och bestod då enbart av europeiska medlemsstater, the 
Council of the Organisation for European Economic Co-operation, 
OEEC.119 År 1960 anslöt sig USA och Kanada till de europeiska länderna 
och bildade när originalversionen av OECD-konventionen120 signerades 
Organisation for Economic Co-operation and Development. OECDs syfte 
och målsättning är, en organisation dedikerad till ekonomisk utveckling med 
syftet att gynna världshandel och bibehålla fred.121  
 
OECDs medlemsstater identifierade ett behov av att klargöra och 
standardisera hur gränsöverskridande verksamhet skulle behandlas vid 
juridisk dubbelbeskattning.122 Som ett svar på denna efterfrågan 
presenterades OECDs modellavtal.123  
 
Mellan åren 1958 och 1961 arbetade OECDs fiscal Committee med att 
förbereda fyra rapporter vilka sedan år 1963 slogs samman till dess 
slutgiltiga förslag, Draft Double Taxation Convention on Income and 
Capital124. Redan vid antagandet konstaterades att framtida korrigeringar var 
nödvändiga för att bibehåll modellavtalets aktualitet. 1977 presenterades 
därav ett reviderat modellavtal125 vilket sedan dess utgjort grunden för 
dagens avtal.126 
 

                                                
119 OECD Modellavtal (2014), Introduktion, p. 4f. 
120 Convention on the organisation for Economic Co-operation and Development, Paris 
14th December 1960.  
121 OECDs hemsida, hämtad den 25 april 2017 från; 
http://www.oecd.org/about/membersandpartners/. 
122 OECD Modellavtal (2014), Introduktion p. 2. 
123 OECD Modellavtal (2014), Introduktion p. 3. 
124 Draft Double Taxation Convention on Income and Capital, OECD, Paris 1963. 
125 Model Double Taxation Convention on Income and on Capital, OECD, Paris, 1977. 
126 OECD Modellavtal (2014), Introduktion, p. 6f. 
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OECD eftersträvar att kommentaren till modellavtalet kontinuerligt 
uppdateras för att bibehålla dess aktualitet och koppling till utvecklingen 
inom den globala ekonomin.127 Nästa uppdatering av avtalstexten samt dess 
kommentarer beräknas att ske i slutet av år 2017.128 Det kan konstateras att 
få ändringar har gjorts direkt i avtalstextens lydelse. Detta påvisar en 
försiktighet från OECDs sida, för genomföranden av allt för långtgående 
förändringar, då modellavtalet i stor utsträckning legat till grund för flertalet 
gällande skatteavtal i världen. Alltför långtgående förändringar avseende 
modellavtalets lydelse har ansetts utgöra risk för tillämpningsproblematik 
vid tolkning av skatteavtal.129  

4.2 Modellavtalets uppbyggnad 

Trots modellavtalets primära syfte att motverka och lindra juridisk 
dubbelbeskattning avspeglas detta inte i titeln av modellavtalets nuvarande 
lydelse. Det faktum att modellavtalet behandlar och erbjuder förslag på 
eventuella lösningar, även inom andra problemområden, har fått ligga till 
grund för dess nuvarande titel, Model Tax Convention on Income and on 
Capital.130 Modellavtalet omfattar såväl juridiska som fysiska personer.131 
För att modellavtalet ska vara tillämpligt krävs att det berörda 
skattesubjektet anses ha hemvist i en av de avtalsslutande staterna.132 
 
Modellavtalet består av 31 artiklar och är uppbyggt på följande vis. Avtalet 
inleds med ett inledande kapitel där avtalets historia, syfte med mera 
beskrivs. Därefter följer ett definitionskapitel där termer som anses 
grundläggande för avtalets tillämpning definieras.133 Begreppet fast 
driftställe är ett av dessa begrepp som definieras i avtalets andra kapitel.134 
 
Därefter följer avtalets huvudsakliga kapitel, kapitel tre till fem. Kapitel tre 
och fyra innehåller de så kallade fördelningsartiklarna, artikel 6-22, vilka 
avgör vilken stat som innehar rätt till beskattningsanspråk för 
skattesubjektets aktuella inkomst. 135 Fördelningsartiklarna är konstruerade 
på så sätt att de ofta ger en primär beskattningsrätt till hemvistsstaten och en 
sekundär beskattningsrätt till källstaten.136  
 

                                                
127 Hittills har uppdateringar och tillägg skett av kommentaren i reviderade versioner år 
1994, 1995, 1997, 2000, 2003, 2005, 2008, 2010 och 2014. 
128 OECDs hemsida, hämtad, den 22 maj 2017 från; 
http://www.oecd.org/tax/treaties/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2015-
full-version-9789264239081-en.htm. 
129 Tolkning och tillämpning av skatteavtal m.m. s. 365, hämtad den 1 maj 2017 från; 
http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000115071/8.pdf. 
130 OECD Modellavtal (2014), Introduktion, p. 16. 
131 Artikel 3 OECD Modellavtal (2014) 
132 Artikel 4 OECD Modellavtal (2014) 
133 OECD Modellavtal (2014), Introduktion, p. 17-18. 
134 Dahlberg, M., s. 262. 
135 OECD Modellavtal (2014), Introduktion p. 17-18. 
136 Dahlberg, M., s. 264. 
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Kapitel fem innehåller avtalets metodartiklar. Metodartiklarna behandlar på 
vilket sätt dubbelbeskattning enligt avtalet ska undvikas. I modellavtalet 
föreslås två alternativa metoder för undvikande av dubbelbeskattning 
friställningsmetoden, exempt-metoden, och avräkningsmetoden, credit-
metoden.137 Metodartiklarna i modellavtalet tillämpas utifrån hemviststatens 
perspektiv. Enligt exempt-metoden ska hemviststaten undanta inkomst eller 
förmögenhet från skatt som enligt avtalet får beskattas av den andra 
avtalsslutande staten. Credit-metoden föreskriver att ett skattesubjekt som 
förvärvar inkomst, alternativt innehar förmögenhet, som enligt avtalet får 
beskattas i den andra avtalsslutande staten ska hemviststaten vid beskattning 
av skattesubjektets inkomst avräkna ett belopp som motsvarar den skatt som 
erlagts i den andra staten.138   
 
Modellavtalet avslutas med dess avslutande kapitel innehållande förbud mot 
diskriminering, artikeln om ömsesidig överenskommelse samt artiklar 
avseende avtalets ingående och avslutande.139  

4.3 Modellavtalets inverkan och värde som 
rättskälla 

Ända sedan det första modellavtalet presenterades har det haft ett stort 
inflytande vid förhandling, tillämpning och tolkning av skatteavtal.140 
Ursprungligen utgjorde modellavtalet grund för skatteavtal ingångna mellan 
OECDs medlemsstater. Tillämpningsområdet har dock succesivt utvidgats 
till att även omfatta skatteavtal mellan medlem- och icke medlemsstater och 
vidare skatteavtal mellan enbart icke medlemsstater.141 
 
Modellavtalets betydelse kan inte enbart mätas i de antal ingångna bilaterala 
avtal mellan stater som det legat till grund för. Det har även utgjort grunden 
för Förenta Nationernas Modellavtal142 vilket är syftat att utgör grund för 
skatteavtal mellan industri- och utvecklingsländer. Att modellavtalet utgör 
grunden för FNs modellavtal ses av OECD som ännu ett steg mot deras mål 
att gynna ekonomisk utveckling och världshandeln.143 
 
Trots modellavtalets starka inflytande är det inte formellt bindande utan ska 
främst ses som en rekommendation som kan vara till stor hjälp vid 
tillämpning och tolkning av skatteavtal, särskilt vid tvister.144 
 
Regeringsrätten uttalade i RÅ 1996 ref. 84 att ”inom området för 
internationell beskattning särskild betydelse ofta tillmätas OECD:s 
                                                
137 OECD Modellavtal (2014), Introduktion, p. 17-18. 
138 Dahlberg, M., s. 289f. 
139 OECD Modellavtal (2014), Introduktion, p. 17-18. 
140 OECD Modellavtal (2014), Introduktion, Modellavtalets inflytande p.12. 
141 OECD Modellavtal (2014), Introduktion, Modellavtalets inflytande p.12-13. 
142 United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and 
Developing Countries. 
143 OECD Modellavtal (2014), Introduktion, Modellavtalets inflytande p.14. 
144 OECD Modellavtal (2014), Introduktion, p. 29. 
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modellavtal och de kommentarer till avtalet som utarbetats inom 
organisationen.”.145 Även om Modellavtalet i sig inte är formellt bindande, 
får de i ljuset av ovanstående ändå tillmätas betydelse och anses ha ett 
förhållandevis högt rättskällevärde i Sverige. Enligt Dahlberg följer Sverige 
i stort sett alltid modellavtalet när nya skatteavtal förhandlas fram.146 I de 
fåtalet fall som modellavtalet och dess kommentar inte efterlevts anges 
eventuella reservationer och undantag i förarbetet till respektive 
inkorporeringslag.147 
 
Ett nytt referat avseende OECD materials placering i förhållande till den 
svenska rättskälleläran är HFD 2016 ref. 23148.149 I sin bedömning uttalar 
Högsta förvaltningsdomstolen ” Någon direkt vägledning för bedömningen 
av denna fråga kan inte hämtas från förarbetena. Kammarrätten har ansett 
att OECD:s modellavtal och kommentarerna till detta kan ligga till grund 
för prövningen.”150 Vidare konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att då 
den interna lagstiftningen bygger på samma principer som modellavtalet, 
och modellavtalet haft stor betydelse vid utarbetandet av den svenska 
regleringen, kan modellavtalet användas vid tolkning av den interna svenska 
lagstiftningen.151     
 
En översikt och internationell utblick erbjuder Jan Bjuvberg i artikeln, 
Rättskällevärdet av OECD:s modellavtal – synen på förhållandet mellan 
modellavtalet och Wienkonventionen i litteraturen.152.153 Bjuvberg 
konstaterar att såväl modellavtalet som kommentaren har stor praktisk 
betydelse för tolkningen av skatteavtal samt att de bör tillerkännas ett 
rättskällevärde.154  
 
Avslutningsvis kan påtalas att modellavtalet erbjuder en möjlighet för stater 
att reservera sig mot såväl avtalets lydelse samt dess kommentar i de delar 
som de inte tillstyrker.155 Denna reservationsmöjlighet medför att avtalets 
betydelse i stor utsträckning kan inskränkas av varje enskild stat. Vilket 
rättskällevärde samt vilken genomslagskraft modellavtalet ges är således de 
facto upp till varje enskild stat att avgöra.156  

                                                
145 RÅ 1996 ref. 84. 
146 Dahlberg, M., s. 241. 
147 Skatteverkets hemsida, hämtad den 28 april 2017 från; 
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.3/2966.html. 
148 HFD 2016 ref. 23. 
149 Rick, J., Användning av OECD-material vid tolkning av svensk intern skatterätt – när 
och i så fall hur, SvSkT 2016:8 s.541f. 
150 HFD 2016 ref. 23. 
151 HFD 2016 ref. 23. 
152 Artikeln presenterar en summering av hur ett antal framstående professorer inom den 
internationella beskattningsrätten ser på modellavtalet som rättskälla. 
153 Bjuvberg, J., Rättskällevärdet av OECD:s modellavtal – synen på förhållandet mellan 
modellavtalet och Wienkonventionen i litteraturen, SvSkT 2015:2 s. 111ff. 
154 Bjuvberg, J., Rättskällevärdet av OECD:s modellavtal – synen på förhållandet mellan 
modellavtalet och Wienkonventionen i litteraturen, SvSkT 2015:2 s.128. 
155 OECD Modellavtal (2014), Introduktion p. 31. 
156 Lang, M., Brugger, F., The role of the OECD Commentary in tax treaty interpretation, 
Australian Tax Forum 2008 s. 101. 
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4.4 Kommentar till modellavtalet  

Till respektive artikel i modellavtalet finns en tillhörande kommentar.157 
Kommentarens syfte är att påvisa och illustrera hur artiklarna i 
modellavtalet bör tolkas och tillämpas.158  
 
OECD högsta beslutande organ Rådet rekommenderar att skatteavtal mellan 
stater anpassas till modellavtalet såsom det tolkas i kommentaren, med 
beaktande av reservationer och observationer.159 Kommentaren i sig är inte 
bindande, men medlemsstaterna använder kommentaren som primärkälla 
vid uttolkning av skatteavtal.160 
 
Högsta förvaltningsdomstolen uttalade i RÅ 1996 ref. 84 
”Luxemburgsfallet”, att kommentaren till modellavtalet, vid tolkning av 
avtalstext som överensstämmer med texten i modellavtalet kan erbjuda 
härledning vid tolkning av sådan avtalstext.161 Kommentaren har sedan vid 
flertalet tillfällen tillämpats av domstolen vid tolkning av skatteavtal.162  
  
Så som nämnts ovan utgör varken modellavtalet eller dess kommentar en 
del av de skatteavtal som ingås och är således inte heller bindande för 
domstol eller annan myndighet. Även kommentarens betydelse och värde 
som rättskälla har ifrågasatts i doktrin.163 
 
Uckmar påtalar att kommentaren är ett viktigt instrument vid tolkning av 
modellavtalet men att dess rättsliga ställning i förhållande till 
Wienkonventionen är oklar.164 Dahlberg anger att om ett specifikt uttalande 
förekommit en längre tid i kommentaren, får det anses ha fått betydelsen av 
gängse mening så som det anges i art. 31 Wienkonventionen.165   
Lang å andra sidan är av den uppfattningen att för att möjliggöra en 
tolkning ”in good faith” är det en förutsättning att kommentaren till 
modellavtalet beaktas, då det enligt Langs synsätt är en förutsättning för ett 
skatteavtal att det ska ges den innebörd som framgår av kommentaren. Då 
det av Wienkonventionen inte framgår någon hierarki mellan olika 
rättskällor, får kommentarens värde avgöras utifrån det enskilda fallet.166  
Hilling och Linderfalk fastslår att vid tolkning av skatteavtal som baseras på 

                                                
157 Lodin, S-O., Lindencrona, G., Melz, P., Simon- Almendal, T., Silfverberg, G., s. 655. 
158 Hultqvist, A., Wiman, B., BEPS – Implementering i svensk skatterätt, SvSkT 2015:4 s. 
320. 
159 OECD Modellavtal (2014), Introduktion, p. 13. 
160 Ramber, J., RÅ 2009 ref. 91 i ljuset av förslaget till ändring av kommentaren till artikel 
5 i OECDs modellavtal, SvSkT 2012:5 s. 507. 
161 RÅ 1996 ref. 84 
162 Exempelvis HFD 2012 ref. 18. 
163 Ramber, J., RÅ 2009 ref.91 i ljuset av förslaget till ändring av kommentaren till artikel 5 
i OECD:s modellavtal, SvSkT 2012:5 s. 508. 
164 Uckmar, V., s.170. 
165 Dahlberg, M., s. 241. 
166 Lang, M., Brugger, F., The role of the OECD Commentary in tax treaty interpretation, 
Australian Tax Forum 2008 s. 99f. 
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OECDs modellavtal är kommentaren ett icke-bindande 
tolkningshjälpmedel.167    
 
Ytterligare problematik avseende kommentarens tillämpning har uppstått till 
följd av dess eventuella retroaktiva verkan. Vid tillämpning av 
modellavtalet och dess kommentar kan ett statiskt alternativt ett 
ambulatoriskt, dynamiskt förhållningsätt tillämpas. Vid ett statiskt 
förhållningssätt är enbart den lydelse som förekom vid skatteavtalets 
ingående att betrakta som tillämplig vid tolkning. Vid ett dynamiskt synsätt 
är även ändringar som tillkommit efter det att skatteavtalet ingåtts 
tillämpliga.168 Vilket synsätt som tillämpas är av särskild vikt vid avgörande 
om fast driftställe ska föreligga eller inte. Kommentaren till artikel 5 har 
utvidgats från dess ursprungliga 17 sidor till att år 2010 omfatta 37 sidor. 
Vilken version som anses tillämplig får därför stor betydelse för begreppets 
innebörd.169   
 
OECDs skattekommitté rekommenderar att vid tolkning och tillämning av 
bestämmelser i skatteavtal som är baserade på modellavtalet bör de löpande 
förändringar som sker av kommentaren beaktas.170 Dessa råd är dock ej 
bindande för medlemsstaterna.171 
 
Modellavtalet anger att ändringar och tillägg till kommentaren normalt är 
tillämpliga vid tolkning av skatteavtal som ingåtts innan dess att ändringen 
eller tillägget skett, det vill säga ett dynamiskt synsätt. Att kommentaren 
tillmäts retroaktiv effekt grundar sig på kommentarens syfte. Den avser att 
spegla en ur medlemsländernas synvinkel samstämmig tolkningsprincip av 
bestämmelser och dess korrekta tillämpning i specifika fall.172 
 
I svensk rättspraxis finns ingen enhetlighet avseende vilken av de två 
förhållningssätten som tillämpats.173 Ramber är av den uppfattningen att 
svenska domstolar tillämpar ett dynamiskt förhållningssätt avseende 
kommentaren till modellavtalet. En förutsättning är dock att innehållet vid 
tolkningen inte förändras i sak.174 Hilling anför att det krävs en 
helhetsbedömning, där faktorer som är förknippade med det aktuella 
skatteavtalet beaktas, för att möjliggöra ett beslut.175 
                                                
167 Linderfalk, U., Hilling, M., The Use of OECD Commentaries as Interpretative Aids- The 
Static/Ambulatory-Approached Debate Considered from the Perspective of International 
Law, NTaxJ 2015, s. 34ff. 
168 Ramber, J., RÅ 2009 ref.91 i ljuset av förslaget till ändring av kommentaren till artikel 5 
i OECD:s modellavtal, SvSkT 2012:5 s. 508f. 
169 Ramber, J., RÅ 2009 ref.91 i ljuset av förslaget till ändring av kommentaren till artikel 5 
i OECD:s modellavtal, SvSkT 2012:5 s. 508f. 
170 OECDs Modellavtal (2014), Introduktion p. 3. 
171 Dahlberg, M., s. 241. 
172 OECDs Modellavtal (2014), Introduktion p. 35. 
173 Ramber, J., RÅ 2009 ref.91 i ljuset av förslaget till ändring av kommentaren till artikel 5 
i OECD:s modellavtal, SvSkT 2012:5 s. 509. 
174 Ramber, J., RÅ 2009 ref.91 i ljuset av förslaget till ändring av kommentaren till artikel 5 
i OECD:s modellavtal, SvSkT 2012:5 s. 516. 
175 Hilling, M., Skatteavtal och generalklausuler – Ett komparativt perspektiv, s.101. Se 
även Linderfalk, U., Hilling, M., The Use of OECD Commentaries as Interpretative Aids- 
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Högsta förvaltningsdomstolen har dock i ett nyligen avslutat mål, nekat att 
medge ett tillägg till kommentaren, retroaktiv verkan. Högsta 
förvaltningsdomstolen uttalade att tillägget inte enbart kunde anses utgör ett 
klargörande av bestämmelsens innebörd utan att det medförde en utvidgning 
av artikelns tillämpningsområde och att den därav borde bortses från vid 
fastställande av den gemensamma partsavsikten.176 

4.5 Tolkning av skatteavtal baserade på 
modellavtalet 

Modellavtalet innehåller en allmän tolkningsregel i artikel 3.2. Enligt avtalet 
ska vid dess tillämpning tolkning ske mot bakgrund av avtalets 
sammanhang. Om ett sådant förfarande inte är möjligt, ska härledning tas ur 
de avtalsslutande staternas nationella rätt.177  
 
Vid tolkning av svensk intern skatterätt är en vedertagen tolkningsprincip att 
lagtexten i första hand ska tolkas i enlighet med dess ordalydelse. I andra 
hand bör förarbeten och andra rättskällor användas.178 Vidare har Högsta 
förvaltningsdomstolen antagit vissa grundläggande principer för tolkning av 
skatteavtal.179 Avgörande för avtalets tolkning ska vara vad parterna avsett 
med bestämmelserna i avtalet vid dess tillkomst, samt att interna 
beskattningsregler endast ska tillämpas om sammanhanget inte kräver 
annat.180 
 
För att modellavtalet och dess kommentar ska användas vid tolkning av 
skatteavtal krävs att skatteavtalet är utformat med modellavtalet som 
förebild. Flertalet av de skatteavtal som Sverige ingått baserar sig på 
modellavtalet. Om så inte är fallet belyses detta ofta i det svenska förarbetet 
till införandet av respektive skatteavtal.181  
 
Vilken av de avtalsslutande staternas nationella rätt som åsyftas är dock 
tvistigt i doktrin. OECD är av den uppfattning att det antingen är den stats 
lag som var i kraft när avtalet ingicks alternativ den stats lagstiftning som 
tillämpas när avtalet ska appliceras som är tillämplig.182 Dahlberg är av den 
uppfattning att antingen åsyftas källstatens lagstiftning alternativt så åsyftas 
lagstiftningen i den stat där domstolen har att tolka avtalet, lex fori, det vill 

                                                                                                                        
The Static/Ambulatory-Approached Debate Considered from the Perspective of 
International Law, NTaxJ 2015, s. 49ff. 
176 HFD 2016 ref. 57. 
177 Artikel 3 OECDs Modellavtal (2014). 
178 RÅ 85 1:85, RÅ 1974 ref. 54. 
179 RÅ 1987 ref. 162. 
180 Skatteverket, Tolkning och tillämpning av skatteavtal m.m, hämtad den 22 maj 2017 
från; http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000115071/8.pdf, s.383. 
181 Skatteverket, Tolkning och tillämpning av skatteavtal m.m, hämtad den 22 maj 2017 
från; http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000115071/8.pdf, 
s.361f. 
182 Artikel 3.2.11 OECD (2014) Kommentar. 
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säga den stat där domstolsprocessen äger rum. Dahlberg tillhör 
förespråkarna för tillämpning av alternativ nummer två och att 
domstolsprocessens geografiska lokalisering får verka avgörande för vilken 
stats lag som skall tillämpas. Tillämpning av lex fori anses ha stora praktiska 
fördelar då domstolen som ska tolka avtalet känner det egna landets lag. 
Även om domstolslandets lag blir att betrakta som tillämplig lag, måste viss 
hänsyn tas till den andra avtalsslutande statens lag.183 
 
Ett alternativ till den modell som Dahlberg förespråkar är en avtalsautonom 
tolkningsmetod, vilken förespråkas av bland annat Vogel. Enligt Vogel ska i 
så stor utsträckning som det går tolkning ske utifrån avtalets sammanhang 
och situationen vid dess ingående, innan ytterligare härledning tas från 
intern rätt.184  
 
I svensk intern lagstiftning saknas specifika bestämmelser av hur 
internationella avtal ska tolkas.185 Regler om hur internationella traktater, så 
som skatteavtal, ska tokas finns i 1969 års Wienkonvention186 vilken 
Sverige ratificerat och införlivat.187 Högsta förvaltningsdomstolen har i ett 
avgörande från 1996 uttalat att tolkning av skatteavtal ska utgå från den 
gemensamma partsavsikten och att den gemensamma partsavsikten ska 
fastställas i enlighet med de tolkningsprinciper som presenteras i artikel 31-
33 i Wienkonventionen.188 Vidare uttalar Högsta förvaltningsdomstolen att 
Wienkonventionens tolkningsprinciper även är tillämpliga när skatteavtal 
tolkas av enskilda, domstol och myndighet.  När svensk domstol ställs inför 
tolkningsfrågor till följd av tillämpning av skatteavtal, ska de således söka 
härledning av de tolkningsprinciper som framgår av Wienkonventionen 
artikel 31-33.189 
 
Wienkonventionen artikel 31 anger att en traktat i första hand ska tolkas 
”ärligt i överensstämmelse med den gängse meningen av traktatens uttryck 
sedda i sitt sammanhang och mot bakgrund av traktatens ändamål och 
syfte.”190 Denna tolkningsmetod där avtalets ordalydelse utgör grunden för 
tolkningen benämns objektiv tolkningsmetod.191 
 
För att Wienkonventionens tolkningsartiklar ska anses tillämpliga, måste två 
förutsättningar vara uppfyllda. För det första måste båda avtalsslutande 
                                                
183 Dahlberg, M., s. 243. 
184 Jmf. Vogel, Klaus, Klaus Vogel on Double Taxation Conventions – A commentary to 
the OECD-, UN- and US Model Conventions for the Avoidance of Double Taxation on 
Income and on Capital – With Particular Reference to German Treaty Practice, 3 Ed. 
Kluwer Law International, London, 1997, s. 33ff. 
185 Skatteverket, Tolkning och tillämpning av skatteavtal m.m, hämtad den 22 maj 2017 
från; http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000115071/8.pdf, s.380. 
186 Wienkonventionen om traktaträtten (1929) . 
187 Prop. 1987/88:47 om godkännande av Wienkonventionen den 21 mars 1986 om 
traktaträtten mellan stater och internationella organisationer eller internationella 
organisationer sinsemellan. 
188 RÅ 1996 ref. 84, Rå 1998 ref. 49. 
189 RÅ 1996 ref. 84. 
190 Artikel 31.1 Wienkonventionen om traktaträtten (1929). 
191 Dahlberg, M., s. 237. 
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parter ha tillträtt Wienkonventionen. För det andra måste det skatteavtal 
vilket utgör tolkningsmaterialet vara ingått efter dess att staterna tillträtt 
Wienkonventionen.192 Då många skatteavtal är av betydande ålder, är de 
ofta ingångna innan staterna tillträtt Wienkonventionen. Avgörande vid 
tolkning av skatteavtal blir då internationell sedvanerätt.193  
 
Linderfalk belyser att det under flertalet år i juridisk doktrin utgåtts ifrån att 
internationell sedvanerätt och Wienkonventionens tolkningsartiklar har en 
likvärdig innebörd.194 Linderfalk konstaterar att med hänsyn till att avtal 
primärt ska tolkas i överenstämmelse med den sedvanerätt som existerar vid 
avtalstillfället och inte då Wienkonventionen tillträdes av respektive stat, 
kan Wienkonventionens tolkningsregler, i form av internationell 
sedvanerätt, tillämpas vid tolkning av skatteavtal som ingåtts innan 
avtalsslutande stater tillträtt Wienkonventionen.195 
 
Skatteverket anser att modellavtalet och dess kommentar även kan utgöra 
tolkningshjälp vid tillämpning och tolkning av svensk nationell rätt.196  
Detta synsätt har även tillämpats av domstolsväsendet.197 För att en sådan 
tolkning ska möjliggöras krävs att den nationella lagtexten överensstämmer 
med lydelsen i modellavtalet.198 När den nuvarande definitionen av fast 
driftställe infördes i skattelagstiftningen framhöll lagstiftaren att det är 
viktigt att den interna beskattningsrätten är så vidsträckt att den motsvarar 
den beskattningsrätt som tillerkänns Sverige enligt ingångna skatteavtal.199 
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5 Fast driftställe  

 Avsnitt fem introducerar läsaren för begreppet fast driftställe utifrån dess 
nuvarande lydelse samt innebörd. Avsnittet inleds med en genomgång av 
modellavtalets rådande definition vilken återfinns i artikel fem. Av särskild 
vikt är verksamhet av förberedande-, alternativt biträdande art, samt 
differentieringen beroende representant respektive oberoende representant. 
Därefter följer en genomgång av definitionen så som den kommer till 
uttryck i svensk nationell rätt. För att möjliggöra en jämförelse av 
nuvarande svensk lagstiftning och de förändringar som föreslås i BEPS-
projektets sjunde åtgärdspunkt, återges 2 kap. 29 § IL i dess helhet. Även 
här är differentieringen beroende representant respektive oberoende 
representant central.   
 
I avsnitt fem avses den inledande frågeställningen avseende nuvarande 
definition av fast driftställe att besvaras. 

5.1 Introduktion 

Begreppet fast driftställe är ett centralt begrepp inom beskattningsrätten. 
Begreppet har en framträdande roll vid avgörande om en utländsk person 
ska anses ha tillräcklig anknytning till en stat för att omfattas av den statens 
beskattningsanspråk, trots att personen inte har hemvist i den staten.200  
 
Innebörden av begreppet fast driftställe redogörs i modellavtalets femte 
artikel.201 I flertalet av världens skatteavtal återfinns därför definitionen i 
avtalens femte artikel.202 Staters interna lagstiftning innehåller ofta en 
definition av begreppet som avspeglar lydelsen i modellavtalet.203 

 
I svensk nationell rätt finns definitionen i inkomstskattelagens andra kapitel 
tjugonionde paragraf. Den svenska definitionen bygger på den definition 
som anges i modellavtalets femte artikel.204 Vid tillämpning och tolkning av 
nationell svensk rätt tillämpas traditionsenligt enligt svensk rättskällelära 
följande källor; lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin.205 Så som 
redogjorts för ovan,206 kan vid tillämpning och tolkning av nationell lagtext 
som överensstämmer med modellavtalets lydelse, så som vid tillämpning av 
begreppet fast driftställe, härledning hämtas ur såväl modellavtalets lydelse 
som dess kommentar. 

                                                
200 Källqvist, J., Köhlmark, A., s. 87, Dahlberg, M., s. 262. 
201 Artikel 5, OECD modellavtal (2014). 
202 Dahlberg, M., 262f. 
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5.2 Modellavtalets definition av fast driftställe 

Modellavtalets definition av begreppet har i princip inte förändrats sedan 
1977 då den nuvarande lydelsen lanserades.207 Artikel är indelad i sju 
punkter där respektive punkt motsvarar differentierande situationer då ett 
fast driftställe anses föreligga alternativt inte anses föreligga.208  
 
Huvudregeln återfinns i artikelns första punkt, enligt huvudregeln åsyftar ett 
fast driftställe en stadigvarande plats för affärsverksamhet från vilken 
företagets verksamhet helt eller delvis bedrivs.209 Det saknas enhetlig praxis 
avseende vad som ska anses med stadigvarande verksamhet. Många länder, 
där ibland Sverige210 anser att en verksamhet som bedrivs kortare tid än sex 
månader inte är att betrakta som stadigvarande.211 
 
Kriteriet avseende stadigvarande plats har problematiserats till följd av den 
ökande elektroniska handeln.  Eftersom lydelsen i princip varit oförändrad 
sedan 1977 är den svår att tillämpa på e-handel och den omfattar helt enkelt 
inte många av de alternativa verksamhetsformer som uppkommit till följd 
av den tekniska utvecklingen.212 Vid e-handel saknas ofta en stadigvarande 
plats för utövande av affärsverksamhet, vilket medför att ett fast driftställe 
ofta inte har kunnat anses föreligga.213    
 
Punkten två anger några exempel på vad som särskilt avses med fast 
driftställe; en plats för företagsledning, en filial, ett kontor, en fabrik, en 
verkstad, en gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för 
utvinning av naturtillgångar.214 Punkten tre anger att en byggnads-, 
anläggnings eller installationsverksamhet utgör ett fast driftställe om 
verksamheten pågår i mer än 12 månader.215 Punkten fyra anger ett antal 
exempel på vad som inte ska anses utgöra ett fast driftställe. Oavsett vad 
som stadgas i artikeln utgör en plats för lagring alternativt verksamhet av 
förberedande eller biträdande art, inte ett fast driftställe.216 
 
Om ett företag representeras i en stat av en oberoende representant, anses 
företaget inte ha ett fast driftställe i denna stat.217 Som oberoende 
representant klassificeras agent, kommissionär, eller annan oberoende 
representant som agerar inom dennes ordinära affärsverksamhet.218 Om 
                                                
207 Monsenego, J., Utfallet av BEPS-projektet, SvSkT 2015:10 s. 835f., Artikel 5 OECD 
modellavtal, kommentar (2014) p. 31. 
208 Artikel 5 OECDs modellavtal (2014). 
209 Artikel 5.1 OECDs modellavtal (2014). 
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representanten däremot anses vara beroende av det uppdragsgivande 
företaget, exempelvis genom en anställning, anses företaget ha ett fast 
driftställe i denne stat.219  En beroende representant ska inneha och 
regelmässigt använda en fullmakt att företräda det utländska företaget, samt 
ingå avtal för dennes räkning vilka är relevanta för dennes 
affärsverksamhet.220 
 
Den avslutande punkten, punkten sju, avser det förhållande att ett bolag 
kontrollerar ett annat bolag i en annan stat, ett så kallat dotterbolag. Enbart 
det faktum att ett av bolagen har inflytande över det andra bolaget, medför 
inte att ett dotterbolag beläget i en annan stat utgör ett fast driftställe.221 

5.2.1 Verksamhet av biträdande eller förberedande 
art 

Modellavtalet artikel fem, punkten fyra, stadgar en uppräkning av 
verksamheter som även om de utgör stadigvarande plast för 
affärsverksamhet inte ska anses utgöra ett fast driftställe. Gemensamt för 
dessa verksamheter är att de är av biträdande eller förberedande art.222   
 
Avgörande för om en verksamhet ska anses biträdande eller förberedande är 
om den stadigvarande platsen i sig själv utgör en väsentlig och betydelsefull 
del av företagets verksamhet som helhet. Denna bedömning ska göras 
utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Om syftet med verksamheten 
på den stadigvarande platsen överensstämmer med syftet för verksamheten 
som helhet, anses verksamheten inte vara av biträdande eller förberedande 
art.223  

5.2.2 Beroende representant 

Modellavtalet artikel fem, punkt fem, ger uttryck för den så kallade 
Agentregeln. Agentregeln stadgar att en representant som innehar och 
regelmässigt använder en fullmakt att företräda det företag som denne 
representerar, en beroende representant, anses utgöra ett fast driftställe.224  
 
En person som genom dess verksamhet anses företräda ett företag så att ett 
beskattningsanspråk grundas på dennes verksamhet, benämns beroende 
representant.225 En beroende representant kan vara anställd alternativt icke 
anställd av det företag denne anses företräda. En beroende representant kan 
vara en juridisk-, alternativt en fysisk person och behöver varken ha hemvist 
eller bedriva egen verksamhet i den stat där representation sker.226  Genom 
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en beroende representant kan ett fast driftställe uppkomma i en stat utan att 
företaget där bedriver verksamhet utifrån en stadigvarande plats.227 Det enda 
som krävs för att ett fast driftställe ska anses föreligga är att en eller flera 
personer vanligtvis erhåller behörighet att ingå avtal för det representerade 
företaget i källstaten.228 Enbart en person som uppnår de i artikel fem 
särskilt uppställda rekvisit för att klassificeras som en beroende 
representant, kan i egenskap därav, skapa ett fast driftställe.229      

5.2.2.1 Agerar på uppdrag av  
Det första rekvisitet som anges i artikel 5.5 är att en representant agerar på 
uppdrag av det företrädda företaget.230 Det krävs således att representanten 
agerar på uppdrag av företaget och inte för egen räkning.231 Det får anses 
generellt accepterat att ett företag som under vissa specifika villkor företräds 
av en person i en stat, betraktas som om ett fast driftställe föreligger. Detta 
rättfärdigar beskattning av verksamhet hänförlig till denna stat.232   
 
För att representanten ska anses agera på uppdrag av företaget anger 
Williams att en transaktionsrelation krävs mellan parterna. En sådan 
transaktionsrelation är inte att förväxla med transaktioner som rör 
representanten personligen eller anställda av företaget.233 

5.2.2.2 Erhåller fullmakt att ingå avtal 
Det andra rekvisitet som uppställs är att representanten använder sig av en 
fullmakt vilken medför rätt att ingå avtal för det företrädda företagets 
räkning som binder detta gentemot en tredje part. Fullmakten är förenad 
med vissa krav som måste uppfyllas för att fullmakts rekvisitet ska anses 
uppfyllt. 
 
Av kommentaren följer att enbart personer som innehar behörighet att ingå 
avtal, kan skapa fast driftställe för de företag som följer avtalen. 
Representanten måste således ha tillräcklig behörighet för att binda företaget 
vid avtalet. En beroende representant måste vidare utnyttja denna behörighet 
att ingå avtal för företagets räkning vid upprepade tillfällen och inte enbart 
vid enstaka tillfällen.234 Någon exakt tidsangivelse för hur ofta en fullmakt 
ska användas alternativt för hur lång tid den ska vara giltig för att ett fast 
driftställe ska uppkomma ges varken i modellavtalet eller i kommentaren. 
 
De avtal som ingås måste vara bindande för företaget.235 Behörighet att ingå 
avtal måste innefatta sådana avtal som rör aktuell affärsverksamhet för det 
representerade företaget. Behörigheten måste även utövas i den stat där det 

                                                
227 Williams, R., s. 127. 
228 Williams, R., s. 128. 
229 Artikel 5, OECDs modellavtal kommentar (2014) p. 35. 
230 Artikel 5, OECDs modellavtal (2014). 
231 Williams, R., s. 129. 
232 Artikel 5, OECDs modellavtal kommentar (2014) p. 31. 
233 Williams, R., s. 131. 
234 Artikel 5, OECDs modellavtal kommentar (2014) p. 33.1. 
235 Artikel 5, OECDs modellavtal kommentar (2014) p. 32.1. 
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företrädda företagets affärsverksamhet sker.236 Williams anger att en 
representant som ingår avtal utan att vanligtvis omfattas av behörighet att 
binda det representerade företaget genom avtal gentemot en tredje part, 
aldrig kan skapa ett fast driftställe.237  
 
Inte heller några direktiv avseende hur fullmakten ska vara utformad, 
alternativt hur omfattande dess innehåll ska vara för att ett fast driftställe ska 
uppstå, finns i modellavtalet eller kommentaren. Rekvisitet att 
representanten vanligtvis ska vara behörig att ingå avtal för företagets 
räkning, avspeglar enligt kommentaren den högre nivå av närvaro som krävs 
av ett företag i en stat för att ett fast driftställe ska anses uppkomma.238 
Williams är av den uppfattning att det relevanta är vad som faktiskt utförs 
och inte vilken auktoritet som de facto givits representanten.239 Jag väljer att 
tolka kommentaren på så vis att en förhållandevis omfattade företrädesrätt 
vilken erhålls genom fullmakt som regelmässigt utnyttjas krävs för att ett 
fast driftställe ska uppkomma.  
 
Skaar belyser problematiken avseende förhandling och signering av avtal. 
Enligt Skaar är avtalssignering inom den stat där verksamheten bedrivs ett 
kriteria för att ett fast driftställe ska anses uppkomma.240  Han anser dock 
det vara problematiskt och förespråkar, en utvidgning av begreppet till att 
även innefatta huvudsakliga förhandlingar.241 Detta är en av de 
problemområde avseende definitionens tidigare innebörd, som 
uppmärksammats genom BEPS-projektet.242 

5.2.2.3 Åtar sig att utföra verksamhet 
Det tredje och avslutande rekvisitet som anges är att om en person erhåller 
en fullmakt, och i enlighet med de kriterier som uppställts företräder 
företaget, ska all verksamhet som personen åtar sig att utföra för företagets 
räkning anses skapa ett fast driftställe. 
 
Varken modellavtalet eller kommentaren ger någon närmre definition av 
vad som avses med ”åta sig att utföra för bolagets räkning”. Om det krävs 
en specifik uppdragsförklaring för varje enskilt uppdrag som representanten 
åtar sig, alternativ är tillräckligt med en allmän uppmaning från företagets 
sida får därför betraktas som oklart.  

5.2.3 Oberoende representant 

När ett företag i en avtalsslutande stat bedriver verksamhet genom en agent, 
kommissionär eller annan oberoende representant, kan företaget enbart bli 
beskattat i källstaten om verksamheten som bedrivs där inte kan anses 

                                                
236 Artikel 5, OECDs modellavtal kommentar (2014) p. 31,33. 
237 Williams, R., s. 152. 
238 Artikel 5, OECDs modellavtal kommentar (2014) p. 32.1. 
239 Williams, R., s. 152. 
240 Skaar, A.A., s. 489f. 
241 Skaar, A.A., s. 494. 
242 Se mer om detta i avsnitt 6.  
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innefattas i representantens ordinära affärsverksamhet. Vid avgörande om 
en representant ska anses beroende eller inte ska bland annat hänsyn tas till 
det antal företag som personen företräder. 243  
 
Då både beroende-, samt oberoende representanter kan inneha fullmakt att 
binda det företrädda företaget gentemot tredje part, är det inte fullmakten 
som sådan som utgör den huvudsakliga åtskillnaden. Avgörande är om 
representanten agerar inom dennes ordinära affärsverksamhet och för dess 
egen räkning.244 
 
Artikel 5.6 anger att enbart det förhållandet att ett företag bedriver 
verksamhet genom en agent, kommissionär eller någon annan oberoende 
representant inte medför att ett fast driftställe uppkommer.245  
 
För att omfattas av punkten sex, och således inte utgör ett fast driftställe, 
krävs att representanten är oberoende i förhållande till det aktuella företaget 
såväl rättsligt som ekonomiskt. För att avgöra om representationen som sker 
är ekonomiskt oberoende ska hänsyn tas till om den är till nytta för det 
representerade företaget samt att den innefattas av representantens ordinära 
affärsverksamhet.246 Svårare är att avgöra om verksamheten är rättsligen 
oberoende i förhållande till företaget.247   

5.2.3.1 Ordinarie affärsverksamhet 
En person kan inte anses handla inom sin egen ordinarie affärsverksamhet, 
om denne även utövar verksamhet som ekonomiskt tillhör det företrädda 
företaget.248 Vid avgörande om en verksamhet ska innefattas alternativt falla 
utanför en persons ordinarie affärsverksamhet eller verksamhetsområde ska 
den affärsverksamhet som denna person vanligtvis utför primärt undersökas. 
Den verksamhet som personen vanligtvis utför ska jämföras med aktiviteter 
som är sedvanliga för agent, kommissionär eller annan oberoende 
representant.249       
 
Williams uttrycker kriteriet i artikeln så att den fullmakt som representanten 
erhållit ska överensstämma såväl till omfattning och innehåll med den 
verksamhet som representanten vanligtvis bedriver. Beroende på vilken 
form av verksamhet som representanten vanligtvis bedriver kan fullmakten 
ha väldigt olika omfattning och innehåll. Exempelvis kan en fullmakt för ett 
kommissionärsförhållande i vissa fall medföra rätt att försälja produkter 
medan den i andra fall enbart medför rätt att uppta orders för ett företags 
räkning.250 
 

                                                
243 Artikel 5, OECDs modellavtal kommentar (2014) p. 36.  
244 Williams, R., s. 133. 
245 Artikel 5.6, OECDs modellavtal kommentar (2014). 
246 Artikel 5, OECDs modellavtal kommentar (2014) p. 37.  
247 Williams, R., s. 137. 
248 Artikel 5, OECDs modellavtal kommentar (2014) p. 38.7. 
249 Artikel 5, OECDs modellavtal kommentar (2014) p. 38.8. 
250 Williams, R., s. 155. 
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5.2.3.2 Oberoende ställning 
Om en representant ska betraktas som oberoende eller inte, ska enligt 
kommentaren till modellavtalet fastställas genom beaktande av de 
skyldigheter som representanten har gentemot det representerade företaget. 
Om en representants kommersiella verksamhet är föremål för detaljerad 
styrning, eller omfattande kontroll av det representerade företaget, kan en 
sådan representant inte betraktas som oberoende.251  
 
Ett viktigt kriteria för att avgöra om en representant ska anses oberoende 
eller inte är riskens placering. Huruvida risken bärs av representanten eller 
det företag som personen representerar, ska enligt kommentaren ligga till 
grund för avgörande om personen är att betrakta som oberoende eller inte.252 
Vidare anges att det inflytande som ett moderbolag har över ett dotterbolag i 
sig inte ska beaktas vid avgörande om personens ställning jämte företaget. 
Däremot kan vid ett test likt det som görs mot oberoende bolag, avgöra om 
ett dotterbolag är att betrakta som beroende alternativt oberoende av 
moderbolaget.253 
 
Vid avgörande av om en representant är att betrakta som oberoende eller 
inte ska enligt kommentaren följande beaktas. En oberoende representant är 
typiskt sett ansvarig inför sin överordnade för de resultat som denne uppbär 
genom sin arbetsprestation, utan att för den sakens skull vara utsatt för 
betydande kontroll med avseende på vilket sätt arbetet utförts. En oberoende 
representant får inte vara föremål för detaljstyrt arbete.254 En indikator på att 
oberoende ställning föreligger är att det representerade företaget är beroende 
av den specifika skicklighet och kunskap som representanten i fråga 
besitter.255  
 
Omfattningen av den verksamhet som representanten utför medför 
begränsningar avseende representantens behörighet att företräda företaget. 
Sådana begränsningar är dock inte relevanta vid avgörande av vilken frihet 
representanten besitter, vid utförande av verksamhet på uppdrag av 
företaget.256  
 
En viktig faktor vid avgörande om representanten är att betrakta som 
oberoende är antalet företag som personen representerar. Enligt Skaar är det 
antalet företrädda företag som avgör representantens oberoende ur 
ekonomiskt hänseende.257 En oberoende ställning är mindre troligt 
föreliggande om personen enbart eller i klart övervägande del enbart 
företräder ett företag under hela företagets operativa tidsperiod, alternativt 
under långa tidsperioder. Det är dock viktigt att poängtera att enbart detta 

                                                
251 Artikel 5, OECDs modellavtal kommentar (2014) p.38. 
252 Artikel 5, OECDs modellavtal kommentar (2014) p.38. 
253 Artikel 5, OECDs modellavtal kommentar (2014) p.38.1, Artikel 5.7 OECDs 
modellavtal (2014). 
254 Artikel 5, OECDs modellavtal kommentar (2014) p. 38.3. 
255 Artikel 5, OECDs modellavtal kommentar (2014) p. 38.3. 
256 Artikel 5, OECDs modellavtal kommentar (2014) p. 38.4.  
257 Skaar, A.A., 507. 
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faktum, inte kan avgör om oberoende ställning anses föreligga. Samtliga 
förutsättningar och omständigheter måste tas i beaktande för att möjliggöra 
ett avgörande.258 Williams anför att en representant som under en längre 
tidsperiod enbart företräder ett företag troligtvis ej uppnår kraven på 
ekonomiskt oberoende.259 
 
Kommentaren anger att representanten ska vara såväl ekonomiskt som 
rättsligt oberoende. Avseende det rättsliga oberoendet betonar Skaar 
åtskillnaden mellan detaljerade objektiva instruktioner och subjektiv 
personlig påverkan.260  Vogel har en liknande tanke och åtskiljer materiella 
instruktioner från personliga instruktioner. Enligt Vogel kan en representant 
vara bunden av materiella instruktioner och riktlinjer utan att förlora dess 
status som oberoende.261 
 
Williams anger att en representant som tar risker, bedriver egen verksamhet, 
generellt sätt representerar ett flertal företag, och på ett tydligt vis utgör en 
oberoende avtalspart, är att betrakta som oberoende ur ett rättsligt 
perspektiv.262    

5.3 Inkomstskattelagens definition av fast 
driftställe 

I svensk nationell lagstiftning definieras begreppet fast driftställe i 
inkomstskattelagens andra kapitel tjugonionde paragraf. Begreppet fast 
driftställe infördes ursprungligen i Kommunalskattelagen263.264 År 1986 
infördes bestämmelser om att begränsat skattskyldiga enbart skulle 
beskattas för rörelse om den bedrivits från ett fast driftställe beläget i 
Sverige. Definitionen modifierades då, med syftet att få intern lagstiftning 
att överensstämma med den beskattningsrätt som Sverige tilldelats i 
skatteavtal, och förflyttades till 53 § KL.265  
 
Bestämmelsen bygger på samma principer som OECDs modellavtal och 
överensstämmer i huvudsak med modellavtalets lydelse.266 Denna 
inställning har även bekräftats i praxis.267  Även kommentaren till 
modellavtalet har getts betydelse vid tolkning av svensk intern rätt.268 
 

                                                
258 Artikel 5, OECDs Modellavtal kommentar (2014) p. 38.6 
259 Williams, R., s. 140. 
260 Skaar, A.A., s.505. 
261 Vogel, K., s. 344. Para.169. 
262 Williams, R., s. 140. 
263 61§ Kommunallag (1991:900). 
264 Prop. 1999/2000:2 s. 46. 
265 Prop. 1999/2000:2 s. 46. 
266 Prop. 1986/87:30 s. 42, Prop. 1999/2000:2 s. 46. 
267 Jmf. RÅ 1997 ref. 35. 
268 Ramber, J., RÅ 2009 ref.91 i ljuset av förslaget till ändring av kommentaren till artikel 5 
i OECD:s modellavtal, SvSkT 2012:5 s. 507. 
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Viss skillnad i lydelse förekommer dock, bland annat så saknas en liknande 
uppräkning av verksamheter av förberedande och biträdande art som 
förekommer i modellavtalet i inkomstskattelagens definition.269 Att en sådan 
uppräkning inte medtagits i den svenska definitionen, beror på att 
uppräkningen inte alltid medtas i de svenska skatteavtalen.270 Verksamhet 
som uteslutande består av förberedande eller biträdande art anses dock inte 
skapa ett fast driftställe i Sverige.271 
 
Vidare skiljer definitionerna sig åt avseende tidsbegränsningen för att ett 
fast driftställe ska anses föreligga vid byggnads-, anläggnings-, eller 
installationsverksamhet. Den svenska lagtexten anger ett minimum om sex 
månaders verksamhet medan modellavtalet anger att verksamheten ska ha 
pågått i minst 12 månader.272 Andra stycket, sista meningen i den svenska 
definitionen, avseende fastighet som lagertillgångar i näringsverksamhet, 
vilket som får ses som en utvidgning av definitionen återfinns inte i 
modellavtalets lydelse.273     
 
Huvudsyftet med det inkomstskatterättsliga begreppet är att fastställa om 
Sverige har rätt att beskatta ett utländskt företags verksamhet.274 
Definitionen följer nedan i dess helhet. 
 
”Med fast driftställe för näringsverksamhet avses en stadigvarande plats för 
affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs. 
 
Uttrycket fast driftställe innefattar särskilt 

– plats för företagsledning, 
– filial, 
– kontor, 
– fabrik, 
– verkstad, 
– gruva, olje- eller gas källa, stenbrott eller annan plats för utvinning 

av naturtillgångar, 
– plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet, och 
– fastighet som är en lagertillgång i näringsverksamhet. 

 
Om någon är verksam för en näringsverksamhet här i Sverige och har fått 
och regelmässigt använder fullmakt att ingå avtal för verksamhetens 
innehavare, anses fast driftställe också finnas här. 
 

                                                
269 Prop. 1986/87:30 s. 43. 
270 Prop. 1986/87:30 s. 43. 
271 Skatteverket, Fast driftställe i Sverige eller inte, hämtad den 4 maj 2017 från; 
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/internationellt/utlandskaforeta
g/fastdriftstalle.4.71004e4c133e23bf6db800064933.html. 
272 Agrell, J., Attorps, K., Fast driftställe/etableringsställe – en översikt, SvSkT 2016:2 s. 
97. 
273 Prop. 1986/87:30 s. 42f. 
274 Agrell, J., Attorps, K., Fast driftställe/etableringsställe – en översikt, SvSkT 2016:2 s. 
93.  
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Fast driftställe anses däremot inte finnas i Sverige bara därför att någon 
bedriver affärsverksamhet här genom förmedling av mäklare, kommissionär 
eller någon annan oberoende representant, om detta ingår i representantens 
vanliga näringsverksamhet.”275 
 
Inkomstskattelagen stadgar således enligt huvudregeln att ett fast driftställe 
föreligger när näringsverksamhet bedrivs på en stadigvarande plats för 
affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs. Att platsen 
ska vara stadigvarande innebär att det krävs en viss grad av varaktighet. I 
begreppet innefattas vidare vissa givna företeelser såsom plats för 
företagsledning, filial, kontor, fabrik, samt verkstad.276 
 
Ett utländskt företag som bedriver verksamhet i Sverige utifrån ett fast 
driftställe nettobeskattas i enlighet med vanliga beskattningsregler i 
inkomstskattelagen.277  

5.3.1 Beroende representant 

Ett fast driftställe kan uppkomma i Sverige även om affärsverksamheten 
inte bedrivs från en stadigvarande plats. Ett sådant fast driftställe 
uppkommer då verksamheten i Sverige bedrivs genom en beroende 
representant. En beroende representant kan vara anställd, en uppdragstagare 
eller företagets verkställande direktör.278  
 
För att innefattas av definitionen beroende representant krävs enligt 
inkomstskattelagen att en person är verksam för en näringsverksamhet i 
Sverige och har fått och regelmässigt använder fullmakt att ingå avtal för 
företagets räkning.  
 
Fullmakten behöver inte vara formaliserad på så vis att det företrädda 
företagets blir bundet av de avtal som representanten ingår. Avtalen måste 
dock gälla det utländska företagets kärnverksamhet. Som kärnverksamhet 
klassificeras en väsentlig och betydande del av företagets affärsverksamhet. 
Exempelvis ledning av företaget, försäljning, forskning och utveckling samt 
produktion.279   
 
Att inkomstskattelagen stadgar krav på fullmakt medför att en enskild 
näringsidkare inte kan utgöra en beroende representant för sin 
näringsverksamhet. OECDs modellavtal skiljer sig på denna punkt från 
svensk lag då det enbart föreskriver rätt att företräda. Enligt Skatteverket 
                                                
275 2 kap. 29§ Inkomstskattelag (1999:1229).  
276 Agrell, J., Attorps, K., Fast driftställe/etableringsställe – en översikt, SvSkT 2016:2 s. 
95. 
277 Källqvist, J., Köhlmark, A., s. 90. 
278 Skatteverket, Fast driftställe i Sverige eller inte, hämtad den 4 maj 2017 från; 
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/internationellt/utlandskaforeta
g/fastdriftstalle.4.71004e4c133e23bf6db800064933.html. 
279 Skatteverket, Fast driftställe i Sverige eller inte, hämtad den 4 maj 2017 från; 
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/internationellt/utlandskaforeta
g/fastdriftstalle.4.71004e4c133e23bf6db800064933.html. 
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kräver ett utställande av en fullmakt ett tvåpartsförhållande. Den enskilda 
näringsidkaren kan inte avtala med sig själv och kan därav inte utgöra 
beroende representant.280  
 
Vidare krävs att representanten befinner sig i en beroende ställning 
gentemot det företag som denne representerar. Förhållanden som styrker att 
en beroendeställning föreligger är en låg affärsrisk för representanten, att 
personenen enbart företräder ett fåtal företag och därmed erhåller största 
delen av sin inkomst från en och samma uppdragsgivare.281 

5.3.2 Oberoende representant 

Eftersom den svenska definitionen av fast driftställe baseras på OECDs 
modellavtal återfinns även i den svenska lagtexten ett stadgat undantag från 
när fast driftställe inte uppkommer. 2 kap. 29§ 4 st. inkomstskattelagen 
stadgar att affärsverksamhet som bedrivs genom mäklare, kommissionär 
eller oberoende representant, under förutsättning att denne därvid bedriver 
dess sedvanliga verksamhet, inte utgör fast driftställe.  
 
Om en representant ska anses beroende eller oberoende kan vara 
problematiskt i praktiken. Vid bedömningen är omfattningen av 
representantens skyldigheter mot uppdragsgivaren avgörande. Vidare 
beaktas om verksamheten är detaljstyrd alternativt under omfattande 
kontroll från uppdragsgivarens sida. Även affärsriskens placering tas med i 
bedömningen. Om risken är placerad på representanten, betraktas denne 
som oberoende.282    
 
Då det saknas vägledande praxis på området, får för ytterligare vägledning 
kring gränsdragningsfrågor, kommentaren till modellavtalet tillämpas.283 
Vad som angetts ovan i avsnitt 5.2.3 är därav även här av betydelse. 
 
I europeisk praxis har verksamhetens natur tillmätts betydelse vid avgörande 
om en representant ska ses som oberoende eller inte. Vid verksamhet av 
passiv natur har fast driftställe inte ansetts föreligga. Däremot så fort 
verksamheten inneburit marknadsföring, rådgivning eller annan form av 
supportverksamhet har ett fast driftställe ansetts föreligga.284 
 
Kommissionärer bedriver typiskt sett verksamhet i eget namn men för 
kommittentens räkning. I Sverige har kommissionärer traditionellt sett 
därför inte ansetts utgöra fast driftställe.285 

                                                
280 Skatteverkets rättsliga handledning, hämtad den 11 maj 2017 från; 
http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.3/2692.html?q=oberoende+rep
resentant#h-Oberoende-representant. 
281 Agrell, J., Attorps, K., Fast driftställe/etableringsställe – en översikt, SvSkT 2016:2 s. 
95f. 
282 Källqvist, J., Köhlmark, A., s.89. 
283 Källqvist, J., Köhlmark, A., s.89. 
284 Källqvist, J., Köhlmark, A., s.138. 
285 Källqvist, J., Köhlmark, A., s.89. 



 42 

6 BEPS Åtgärdspunkt  7 

I avsnitt sex ges läsaren en genomgång av BEPS-projektets sjunde 
åtgärdspunkt. För att tydliggöra hur modellavtalsartikelns lydelse 
förändras till följd av åtgärdspunkt sju följer nedan utdrag ur artikelns nya 
lydelse. För de punkter av artikeln som inte återges är lydelsen helt 
oförändrad. Fetstilt text innebär att artikeln getts en ny lydelse, 
genomstruken text innebär att lydelsen är struken. Är lydelsen oförändrad i 
de delar av artikeln som återge, återges den i kursiv stil. 
 
Även förändringar vad avser kommentarens lydelse återges. Kommentaren 
återges i relevanta delar i dess sammanhang.  
 
Avsnitt sex avser att besvara frågeställning nummer två, vilken innebörd 
begreppet fast driftställe ges då åtgärdspunkt sju i BEPS-projektet fullföljts.  

6.1 Förändrad definition av fast driftställe 

BEPS-projektets sjunde åtgärdspunkt lanserades år 2013 i rapporten Action 
Plan on Base Erosion and Profit Shifting.286 Arbetet med att sammanställa 
BEPS-projektet pågick i två år och år 2015 presenterades den slutgiltiga 
rapporten.287 Monsenego anger att i jämförelse med vad OECD 
kommunicerade som dess inledande utgångspunkter för projektet är de 
slutgiltiga rapporterna betydligt mindre genomgripande och mindre 
omfattande än vad som ursprungligen var avsett. OECDs ambition att 
BEPS-projektet skulle resultera i ett helt enhetligt skattelandskap är därför 
inte längre aktuellt.288 
 
OECD identifierade begreppet fast driftställe som särskilt utsatt för 
kringgående och missbruk. Vid verksamhet som bedrivs av ett utländskt 
företag i en stat där de icke har hemvist, är det fast driftställe som avgör om 
det ska anses föreligga ett beskattningsanspråk enligt skatteavtalet.289 Syftet 
med åtgärdspunkt sju var att förhindra artificiellt undvikande av fast 
driftställe.290 
 
Ett av huvudmålen med åtgärdspunkt sju var att klargöra sambandet mellan 
värdeskapande verksamhet och beskattning av bolagets verksamhet, det så 
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kallade substanskravet.291  Åtgärdspunkt nummer sju beräknas innebära 
stora förändringar av den skatterättsliga definitionen av fast driftställe. Vid 
utarbetandet av den nya förslagna lydelsen har utgångspunkten varit att den 
sedan tidigare gällande lydelsen inte längre stämmer överens med hur 
företag på dagens globaliserade marknad bedriver sin verksamhet.292  

6.2 Verksamhet av förberedande eller 
biträdande art 

Inledningsvis återges artikel 5.4 i ny lydelse i dess helhet. Därefter följer en 
genomgång av hur artikeln ska tolkas enligt kommentaren samt eventuell 
tillämpningsproblematik. 
 
”4. Notwithstanding the preceding provision of this Article, the term 
“permanent establishment” shall be deemed not to include: 
a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery 
of goods or merchandise belonging to the enterprise; 
b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the 
enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery; 
c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the 
enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise; 
d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of 
purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the 
enterprise; 
e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of 
carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or 
auxiliary character; 
f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of 
activities mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall 
activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a 
preparatory or auxiliary character; 
 
provided that such activity or, in the case of subparagraph f) the overall 
activity of the fixed place of business, is of a preparatory or auxiliary 
character.”293  
 
I artikel 5.4 ändras lydelsen på så sätt att samtliga undantag ska vara 
villkorade av förberedande eller biträdande art. 294 Monsenego ställer sig 
tveksam till om förändringarna i lydelsen av artikel 5.4 verkligen är en 
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förändring då det enbart är den avslutande meningen som tillkommit. Han är 
dock positiv till tillägget, oavsett förändring eller inte.295 För att undantagen 
i artikel 5.4 ska vara tillämpliga krävs med den nya lydelsen således att 
verksamheten ska vara av förberedande eller biträdande art för att ett fast 
driftställe inte ska uppstå.296 Den förändrade lydelsen ska enligt 
kommentaren ses som en åtstramning och allmän restriktion av 
definitionen.297  
 
Vidare görs ett förtydligande i kommentaren avseende distinktionen av 
verksamhet av förberedande eller biträdande art och när sådan verksamhet 
inte ska anses föreligga. Som huvudregel föreskriver kommentarens nya 
lydelse att vid avgörande av vad som är en verksamhet av förberedande art 
ska begrundas vad som utgör verksamhetens essentiella och huvudsakliga 
verksamhet. Då en förberedande verksamhet är någonting som föregår den 
verkliga verksamheten pågår den oftast under en kortare samt begränsad 
tidsperiod. En verksamhet som är av biträdande karaktär korresponderar 
oftast med den verksamhet som denne är avsedd att biträda, utan att för den 
sakens skull utgöra den essentiella eller huvudsakliga delen av 
verksamheten. Verksamhet som kräver betydande resurser i form av kapital 
eller arbetskraft utgör osannolikt verksamhet av biträdande art.298 Även 
fortsättningsvis ska således distinktionen mellan verksamhet av 
förberedande och biträdande art och huvudsaklig verksamhet ske relativt.299    
 
BEPS-projektet identifierade även problematik avseende artikel 5.4 och 
”fragmentation of activities”. 300 ”Fragmentation of activities” uppkommer 
när multinationella företag anpassar dess verksamhetsstrukturer för att 
erhålla skattefördelar.301 OECD anger att det därför är viktigt att framhålla 
att det inte är möjligt att kringgå uppkomst av ett fast driftställe genom att 
dela upp en verksamhet i ett flertal små verksamhetsenheter där varje 
enskild verksamhetsenhet enbart är huvudsakligen delaktigt i verksamhet av 
förberedande alternativt biträdande art och på så sätt erhålla 
beskattningsfördelar.302 Det ska inte längre vara möjligt att dela upp 
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verksamheten på ett flertal bolag alternativt avtal och på så sätt omfattas av 
undantaget.303     
 
För att komma till rätta med problematiken föreslås att en helt ny punkt 
införs, artikel 5.4.1, vilken ges följande lydelse; 
 
”4.1 Paragraph 4 shall not apply to a fixed place of business that is used 
or maintained by an enterprise if the same enterprise or a closely 
related enterprise carries on business activities at the same place or at 
another place in the same Contracting State and 
 
a) that place or other place constitutes a permanent establishment for 
the enterprise or the closely related enterprise under the provisions of 
this Article, or 
b) the overall activity resulting from the combination of the activities 
carried on by the two enterprises at the same place, or by the same 
enterprise or closely related enterprises at the two places, is not of a 
preparatory or auxiliary character, 
 
provided that the business activities carried on by the two enterprises at 
the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises 
at the two places, constitute complementary functions that are part of a 
cohesive business operation.”304 

6.3 Beroende representant eller agent 

Huvudförändringen av modellavtalet till följd av åtgärdspunkt sju rör 
Agentregeln i artikel 5.5. OECD har i åtgärdspunkt sju identifierat att 
kommissionärsstrukturer utnyttjas i syfte att kringgå beskattning.305 En 
kommissionärstruktur kan se ut på så sätt att en person marknadsför och 
säljer produkter i en stat i sitt eget namn, men på uppdrag av ett utländskt 
företag, vilket äger de försålda produkterna. På så sätt beskattas inte 
kommissionären, uppdragstagaren, för vinsten då denne enbart försäljer 
produkterna och inte äger dessa. Kommissionären kan enbart beskattas för 
den ersättning vilken denna erhåller av kommittenten.306 Inte heller det 
utländska företaget beskattas då de inte finns något beskattningsanspråk, i 
brist på fast driftställe, i den stat där försäljningen sker. OECD anser att 
denna möjlighet att kringgå beskattningsanspråk medför olämplig erodering 
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av skattebas då den stat där kommissionären är belägen inte har någon 
möjlighet att beskatta det utländska bolagets vinster.307  
 
Problematiken exemplifieras i rapporten till åtgärdspunkt sju på följande 
vis; 
 
X AB är ett företag med hemvist i staten X, vilket är specialiserat på 
försäljning av läkemedel. Till och med år 2000 har produkterna sålts till 
kliniker och sjukhus i staten Y av företaget Y AB, vilket har hemvist i staten 
Y. X och Y AB är medlemmar i samma internationella grupp.  
 
År 2000 sluts ett kommissionärsavtal mellan de två företagen. I enlighet 
med kontraktet överför Y AB till X AB i staten Y dess 
anläggningstillgångar, dess varulager samt kundlistor. Bolagen kommer 
överens om att Y AB i dess eget namn, men för X ABs räkning och på 
dennes risk får sälja X ABs produkter i staten Y. På detta sätt har Y AB 
minskat dess beskattningsbara vinst i staten Y.308 
 
För att komma till rätta med problematiken med kommissionärsstrukturer 
ges artikel 5.5 följande nya lydelse; 
  
” Notwithstanding the provision of paragraphs 1 and 2 but subject to the 
provisions of paragraph 6, where a person other than an agent of an 
independent status to whom paragraph 6 applies is acting in a Contracting 
State on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a 
Contracting State, an authority to conclude contracts, in doing so, 
habitually concludes contracts, or habitually plays the principal role 
leading to the conclusion of contracts that are routinely concluded 
without material modification by the enterprise, and these contracts are  
a) in the name of the enterprise, or 
b) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right 
to use, property owned by that enterprise or that the enterprise has the 
right to use, or 
c) for the provision of service by that enterprise, 
 
that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that 
State in respect of any activities which that person undertakes for the 
enterprise, unless the activities of such person are limited to those 
mentioned in paragraph 4 which, if exercised though a fixed place of 
business would not make this fixed place of business a permanent 
establishment under the provision of the paragraph.”309  
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Slutrapporten föreslår att Agentregeln utvidgas så att 
kommissionärsstrukturer inte längre utgör undantag från att utgöra fast 
driftställe. Det tidigare stadgade undantaget avseende dess tillämpning för 
oberoende agenter stryks helt. Vidare ändras lydelse från att tillämpas då en 
agent uppträder i en avtalsslutande stat för ett företags räkning genom 
regelbunden tillämpning av fullmakt för att sluta avtal. Den nya lydelsen 
verkar utvidgande då det räcker med att personen regelmässigt sluter avtal 
för företagets räkning alternativt genom regelmässigt innehav av den 
ledande rollen vilken medför att avtal rutinmässigt skrivs under av företaget 
utan att det sker betydande förändringar i avtalen. Avslutningsvis ska som 
tidigare de ingångna avtalen ingås i företagets namn eller, vilket är 
nytillkommet, angå transfereringen av äganderätten till egendom som tillhör 
företaget eller vilken företaget har rätt att använda eller för tillhandahållande 
av tjänster från företaget.310  
 
För att artikel 5.5 ska bli tillämplig och ett fast driftställe ska uppstå 
uppställs i artikeln tre rekvisit, vilka redogörs för nedan.  

6.3.1 Agera i en avtalsslutande stat 

Det första rekvisitet som uppställs är att personen agerar i en avtalsslutande 
stat för företagets räkning. Personen kan vara såväl en fysisk person som en 
juridisk person.311 Enligt kommentaren agerar en person för företagets 
räkning när den till en viss nivå är involverad i företagets affärsverksamhet i 
den berörda staten. En person kan inte anses agera för ett företags räkning, 
när företaget varken direkt eller indirekt påverkas av personens agerande.312  
 
Uttrycken ”concludes contracts” ska enligt kommentaren innefatta kontrakt 
som ingås i enlighet med gällande nationell avtalsrättslig reglering. I den 
slutgiltiga rapporten identifierades ett utnyttjande av modellavtalets tidigare 
lydelse genom att förhandling av kontraktets innebörd skedde i en stat 
medan själva signeringen av kontraktet sker i en annan stat. På så vis 
kringgicks avtalets tidigare lydelse och fördelar vid beskattning uppstod. 
 
För att komma till rätta med problematiken införs i kommentaren att avtal 
kan ingås utan att förgående förhandlingar ägt rum, att avtal anses ingått 
även om signering sker i en annan stat, och att om en person sköter all 
förhandling av ett avtal i en stat och avtalets huvudsakliga och detaljerade 
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innehåll är bindande i denne stat, ska avtalet anses ingåtts i denna stat även 
om signeringen sker i en annan stat.313 
 

6.3.2 Avgörande roll vid ingående av avtal 

Det andra rekvisitet som uppställs är att personen vanligtvis ska ingå avtal 
för företagets räkning alternativt vanligtvis ha en avgörande roll för avtalets 
ingående. Syftet med bestämmelsens lydelse är att fast driftställe ska uppstå 
även vid de situationer där företrädaren sköter avtalsförhandlingarna men 
inte de facto ingår själva avtalet. 314   
 
I den nya lydelsen är det effekterna av en viss persons agerande som blir 
avgörande för om fast driftställe ska uppkomma eller inte. Kommissionärer 
som tidigare inte utgjort ett fast driftställe kommer till följd av artikelns nya 
lydelse, om resultatet av dennes insatser omfattas av lydelsen, att utgöra fast 
driftställe.315 Bedömningen av vem som ska anses inneha den ledande rollen 
vid ett avtals ingående har varit föremål för kritik. Monsenego ställer sig 
tveksam till den nya lydelsen, då den innebär en hög grad av subjektivitet. 
Han påtalar dock att den slutgiltiga lydelsen är att föredra framför dess 
föreslagna föregångare, då denna var än mer subjektiv. För att fastställa om 
fast driftställe uppkommer eller inte ska enligt Monsenego den person som 
har den viktigaste rollen för avtalets ingående identifieras. Monsenego 
tolkar artikelns nya lydelse så att enbart en person kan ha en sådan roll.316 
Att identifiera vem denna person är av förstående skäl inte enkelt. Någon 
särskilt givande härledning för hur denna person ska identifieras anser jag 
inte kan utläsas ur kommentaren.    

6.3.3   Avtal sluts i företagets namn  

Det tredje kriteriet är att avtalen ska slutas i företagets namn, alternativt 
omfatta transfereringen av äganderätten till egendom som tillhör företaget 
eller vilken företaget har nyttjanderätt för, eller gälla tillhandahållande av 
tjänster från företaget. Att artikeln ges en sådan lydelse ska enligt 
kommentaren medföra att ett fast driftställe inte enbart uppkommer när avtal 
medför rättigheter och skyldigheter som är lagligen verkställbara mellan det 
företrädda företaget och tredje man.317  
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6.4 Oberoende representant 

Artikel 5.6 i modellavtalet så som den löd enligt den tidigare lydelsen styrks 
i dess helhet. Artikeln ersätts av en helt ny artikel indelad i en a-, och en b-
sats. Artikel 5.6 i ny lydelse återges i dess helhet nedan; 
 
”6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in 
a Contracting State merely because it carries on business in that State 
through a broker, general commission agent or any other agent of an 
independent status, provided that such persons are acting in the ordinary 
course of their business. 
 
a) Paragraph 5 shall not apply where the person acting in a Contracting 
State on behalf of an enterprise of the other Contracting State carries 
on business in the first-mentioned State as an independent agent and 
acts for the enterprise in the ordinary course of that business. Where, 
however, a person acts exclusively or almost exclusively on behalf one 
or more enterprises to which it is closely related, that person shall not 
be considered to be an independent agent within the meaning of this 
paragraph with respect to any such enterprise. 
 
b) For the purpose of this Article, a person is closely related to an 
enterprise if, based on all the relevant facts and circumstances, one has 
control of the other or both are under the control of the same persons 
or enterprises. In any case, a person shall be considered to be closely 
related to an enterprise if one possesses directly or indirectly more than 
50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a 
company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the 
company’s shares or of the beneficial equity interest in the company) or 
if another person possesses directly or indirectly more than 50 per cent 
of the beneficial interest (or, in the case of a company, more than 50 per 
cent of the aggregate vote and value of the company’s shares or of the 
beneficial equity interest in the company) in the person and the 
enterprise.” 318 
 
Artikel 5.6 stadgade i dess tidigare lydelse ett uttryckligt undantag från när 
fast driftställe uppkom. Den tidigare lydelsen angav att enbart det faktum att 
ett företag bedrev verksamhet i en stat genom förmedling av mäklare, 
kommissionär eller annan oberoende representant, inte medförde att ett fast 
driftställe uppkom. I den nya lydelsen stryks detta uttryckliga undantag för 
mäklare och kommissionärer. Representanter som uteslutande företräder ett 
företag anses beroende och exkluderas således från att vara oberoende 
representanter.319  Även fortsättningsvis stadgar artikel 5.6 ett undantag för 
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oberoende representanter, vilka om rekvisiten i artikeln uppfylls, inte utgör 
fast driftställe.320   

6.4.1 Ordinärt affärsområde 

Vid en bedömning om en representant ansågs oberoende eller inte i 
förhållande till det företrädda företaget enligt artikelns tidigare lydelse, var 
rekvisitet att representanten agerade inom dennes ordinära affärsområde. 
Detta kriteria återfinns med viss modifiering i artikelns nya lydelse. Enligt 
den nya lydelsen ska en representant agera inom det företräda företagets 
ordinära affärsområde.321 
 
En oberoende representant kan inte anses handla inom ett företags ordinära 
affärsområde när den verksamhet som utförs inte är relaterad till det 
företrädda företaget.322 Kommentarens tidigare lydelse avseende 
bedömningen om en verksamhet innefattas i den ordinära 
affärsverksamheten eller inte, styrks i den nya lydelsen.323 Jag tolkar 
kommentarens nya lydelse på så vis att den avgörande faktorn för om en 
representant ska anses oberoende eller inte är relation till det företrädda 
företaget och inte så som tidigare verksamhetens art och utförande.   

6.4.2  Exklusiv företrädesrätt 

Artikel 5.6 nya lydelse anger att en representant som enbart företräder ett 
enskilt företag inte kan betraktas som oberoende, utan anses då utgöra ett 
fast driftställe. Motsvarande gäller även om representanten företräder ett 
antal bolag, men dessa anses nära sammankopplade. Kommentaren 
poängterar dock att en representant inte automatiskt anses oberoende till 
följd av att denne representerat fler än ett företag som inte är nära 
sammankopplade. När en representant företräder ett företag, vilket 
representanten inte är i nära relation till, under en kortare tidsperiod, och all 
fakta och samtliga omständigheter tas med i bedömningen, kan artikel 5.6 i 
vissa fall tillämpas.324  
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Action 7– 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD 
Publishing, Paris, s. 16-17. 
321 OECD (2015), Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status, 
Action 7– 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD 
Publishing, Paris, ny kommentar 36. 
322 OECD (2015), Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status, 
Action 7– 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD 
Publishing, Paris, ny kommentar 38.6. 
323 OECD (2015), Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status, 
Action 7– 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD 
Publishing, Paris, s. 25. 
324 OECD (2015), Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status, 
Action 7– 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD 
Publishing, Paris, ny kommentar 38.7. 
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6.4.3 Nära relation 

I den nya lydelsen läggs stor vikt vid representantens relation och koppling i 
förhållande till det företrädda företaget. Vad som avses med en nära relation 
anges i artikel 5.6 b-sats. I kommentarens nya lydelse förtydligas 
innebörden av nära relation ytterligare. En part anses ha en nära relation till 
den andre parten när endera parten baserat på all fakta och samtliga 
omständigheter, har kontroll över den andra, alternativt att båda parter är 
under kontroll av den samme tredje part.325  
 
En nära relation anses alltid föreligga om en av parterna direkt eller indirekt 
äger mer än 50 procent av den andre parten, alternativt en tredje part äger 
mer än 50 procent av respektive av de två parterna. Ett aktie innehav i ett 
dotterbolag saknar dock relevans vid avgörande huruvida en representant 
ska anses oberoende eller inte.326 
 
Någon närmare definition av hur avgörandet om en nära relation ska anses 
föreligga eller inte erbjuds inte i kommentaren. Hur rekvisitet ”control” ska 
tolkas och tillämpas får därmed anses oklart.  

                                                
325 OECD (2015), Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status, 
Action 7– 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD 
Publishing, Paris, ny kommentar 38.10. 
326 OECD (2015), Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status, 
Action 7– 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD 
Publishing, Paris, ny kommentar 38.1. 
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7 Implementeringsprocessen 

Avsnitt sju avser att ge läsaren en kort inblick i de två alternativa strategier 
Sverige kan tillämpa vid implementering av BEPS-projektets sjunde 
åtgärdspunkt. Då Sverige så som redogjorts för i avsnitt 3.4 är en dualistisk 
stat, krävs implementering i form av lagstiftning för att modellavtalets 
förändrade lydelse ska anses införlivad med svensk nationell lagstiftning.    

7.1 Implemeteringsstrategier  

När BEPS-projektets åtgärdspunkter presenterades i de slutgiltiga 
rapporterna konstaterade OECD att implementeringen av projektet i staters 
nationella lagstiftningar, är nyckeln till om projektet kan betraktas som 
lyckat eller inte. BEPS-projektet är designat för att möjliggöra 
implementering i staters nationella rättssystem och för att vara 
användarvänligt vid domstolstillämpning i de enskilda staterna. Rapporterna 
är även utformade så att inkorporering via fördragsbestämmelser möjliggörs 
samt med möjlighet till förhandling avseende multilaterala instrument.327  
 
Inledningsvis ska påtalas att implementeringen av BEPS-projektet kommer 
att ske på olika vis i olika stater. I detta avsnitt kommer enbart föreslagna 
implementeringsstrategier i Sverige att behandlas. 
 
De förändringar i modellavtalets femte artikel som föreskrivs i åtgärdspunkt 
sju medför att svensk nationell skattelag behöver justeras för att dess 
lydelser ska överensstämma. För att genomföra dessa förändringar 
föreligger två alternativa implementeringsstrategier. Oavsett vilken 
implementeringsstrategi som tillämpas krävs, då Sverige är en dualistisk 
rättsstat, implementering i svensk nationell lagstiftning för att 
bestämmelserna ska anses införlivade. För att ge effekt på utländska företag 
som bedriver verksamhet i Sverige krävs slutligen att den interna svenska 
definitionen som följer av inkomstskattelagen justeras.328 

7.2 Bilaterala skatteavtal  

Det vedertagna tillvägagångsättet vid överenskommelser mellan stater är 
bilaterala skatteavtal.329 Redan ingångna existerande skatteavtal kommer 
inte direkt att påverkas utav åtgärdspunkternas publicerande.330 För att dessa 
                                                
327 OECD (2015), Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status, 
Action 7– 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD 
Publishing, Paris, s. 10f. 
328 Agrell, J., Attorps, K., Fast driftställe/etableringsställe – en översikt, SvSkT 2016:2 s. 
103. 
329 Hultqvist, A., Wiman, B., BEPS – Implementering i svensk skatterätt, SvSkT 2015:4 s. 
310. 
330 OECD, Action 15: A mandate for the Development of a multilateral Instrument on Tax 
Treaty Measures to Tackle BEPS, s. 4.   
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avtal ska påverkas av åtgärdspunkterna krävs att respektive avtalsslutande 
staterna enas om att omförhandla varje enskilt skatteavtal. Ett förfarande där 
samtliga bilaterala avtal omförhandlas, är i princip av oöverblickbar 
omfattning. Ett sådant förfarande riskerar att ta enorma resurser i anspråk, 
och att bli både dyrt och tidskrävande.331 
 
Framtida skatteavtal som ingås efter att lydelseförändringarna trätt i kraft 
bör inte framkalla samma problematik. Vid förhandling av nya skatteavtal 
används ofta modellavtalets lydelse vid förhandlingstidpunkten som 
utgångspunkt. Avtal som ingås efter lydelseförändringen bör således utan 
vidare justeringar, automatiskt anpassas efter den nya lydelsen i 
modellavtalet.332 
 
Tillämpning av implementeringsstrategin där varje enskilt skatteavtal 
omförhandlas får därför inte anses särskilt gynnsam varken av ekonomisk- 
alternativt effektivitets synpunkt. 

7.3 Multilateralt instrument 

Det var många som ställde sig tveksamma till om åtgärdspunkt 15 och ett 
multilateralt instrument med syftet att hantera implementeringen av BEPS-
projektets resterande åtgärdspunkter verkligen skulle bli verklighet. I 
november 2016, antogs dock slutligen konventionen Multilateral 
Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base 
Erosion and Profit Shifting Convention333. Nedan benämns dokumentet 
konventionen.  
 
Konventionen samt de tillhörande så kallade, tekniska uttalandena,334 har 
formellt godkänts av över 100 stater.335 Syftet med konventionen är att 
möjliggöra en snabb implementeringsprocess genom erbjudande av en rad 
föreslagna åtgärder genom tillägg till redan existerande skatteavtal.336 
OECD hoppas på att konventionen ska medföra att resultaten från BEPS-
projektets åtgärdspunkter blir tillämpligt på över 2000 redan existerade 
skatteavtal.337 
                                                
331 Hultqvist, A., Wiman, B., BEPS – Implementering i svensk skatterätt, SvSkT 2015:4 s. 
317. 
332 Hultqvist, A., Wiman, B., BEPS – Implementering i svensk skatterätt, SvSkT 2015:4 s. 
318f. 
333 OECD (2016), Multilateral Convention to Implement Tax Treaty-Related Measures to 
Prevent Base Erosion and Profit Shifting Convention, OECD Publishing, Paris. 
334 OECD (2016), Explanatory Statement to the Multilateral Convention to Implement Tax 
Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, 
Paris.  
335 OECD, Countries adopt multilateral convention to close tax treaty loopholes and 
improve functioning of international tax system, hämtad den 19 maj 2017 från; 
http://www.oecd.org/tax/countries-adopt-multilateral-convention-to-close-tax-treaty-
loopholes-and-improve-functioning-of-international-tax-system.htm.  
336 Edvinsson, D., Multilateralt avtal för implementering av bestämmelser i syfte att 
motverka ”BEPS”, SvSkT 2017:2 s. 76. 
337 OECD, Countries adopt multilateral convention to close tax treaty loopholes and 
improve functioning of international tax system, hämtad den 19 maj 2017 från; 
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Konventionen, vilken stater ansluter sig till på frivillig basis, ska tillämpas 
jämte redan existerande skatteavtal, och syftar till att med direkt effekt ändra 
på innehållet i redan existerande multilaterala-, alternativt bilaterala 
skatteavtal. Samtliga stater som ansluter sig till konventionen anses ha 
avtalat om ändringar i de delar i deras respektive skatteavtal som berörs av 
konventionen.338  
 
Att konventionen bygger till stora delar på frivilliga överenskommelser kan 
medföra viss tillämpningsproblematik. För att komma till rätta med 
problematiken är konventionen baserad på så kallade ”opt-in/opt-out 
options”, vilket möjliggör för staterna att själva välja vilka delar av 
konventionen de implementerar. Vidare är konventionen uppbyggd kring en 
rad minimum standards, vilka de stater som ansluter sig förväntas att 
implementera i den nationella lagstiftningen.339 
 
Konventionen är avsedd att få följande effekt. Stat A och Stat B, ansluter sig 
till den nya konventionen och har sedan tidigare ett ingånget bilateralt 
skatteavtal. Staterna blir i förhållande till varandra tack vara konventionen, 
dock med eventuella reservationer i beaktande, bundna av modellavtalets 
och dess kommentars nya lydelse.340  
 
Sverige är en av de 94 stater som ingått i arbetsgruppen vid framtagande av 
konventionen. Sedan den siste december 2016 har stater haft möjlighet att 
ansluta sig till konventionen. En signeringsceremoni, ratificiering, är 
planerad att äga rum i juni 2017.341 Huruvida konventionen kommer att få 
det genomslag som OECD hoppas på återstår således att se. Någon 
signering av konventionen har ännu inte skett. Stater har i stor utsträckning 
inte heller velat uttala sig om de avser att anta konventionen eller inte, 
eftersom de anser att på förhand uttala ståndpunkt avseende signering kan 
ses som en potentiell försämring av förhandlingsläge. Sverige har ännu inte 
gett något officiellt uttalande avseende hur Sverige förhåller sig till en 
framtida signering. Finansdepartementet anger vid förfrågan att frågan för 
närvarande är under beredning och att några ytterliga uttalanden inte än är 
möjliga att lämna.342  

                                                                                                                        
http://www.oecd.org/tax/countries-adopt-multilateral-convention-to-close-tax-treaty-
loopholes-and-improve-functioning-of-international-tax-system.htm 
338 Edvinsson, D., Multilateralt avtal för implementering av bestämmelser i syfte att 
motverka ”BEPS”, SvSkT 2017:2 s. 76. 
339 Edvinsson, D., Multilateralt avtal för implementering av bestämmelser i syfte att 
motverka ”BEPS”, SvSkT 2017:2 s. 76. 
340 Hultqvist, A., Wiman, B., BEPS – Implementering i svensk skatterätt, SvSkT 2015:4 
s.319. 
341 OECDs hemsida, hämtad den 14 maj 2017 från; 
http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-
measures-to-prevent-beps.htm.    
342 Förfrågan till finansdepartementet, besvarad av Claes Lundgren, Biträdande enhetschef 
på enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor. 
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8 Hur kan förändringar i OECDs 
modellavtal implementeras i 
svensk nationell lagstiftning? 

Avsnitt åtta är av analytisk karaktär och präglas av en rättspolitisk 
argumentation, hur svensk rätt till följd av BEPS-projektets sjunde 
åtgärdspunkt bör utformas för att dess ändamål ska uppnås på bästa sätt.  
 
I avsnitt åtta avses frågeställning tre och fyra avseende implementering och 
regleringsteknik samt vilka konstitutionella begränsningar som identifierats 
och hur lagstiftaren bör förhålla sig till dessa, besvaras. Inledningsvis 
diskuteras vilken betydelse implementering beräknas att få för svensk 
inkomstskatterätt i allmänhet. Vidare följer en redogörelse för hur 
inkomstskattelagens definition av fast driftställe ur ett de lege ferenda-
perspektiv kan komma att förändras för att motsvara modellavtalets 
förändrade lydelse. Därefter diskuteras hur implementeringen av 
förändringarna i OECDs modellavtal kan komma att ske i svensk nationell 
lagstiftning samt vilken tolkningsproblematik den kan ge upphov till.   
 
Avslutningsvis diskuteras de konstitutionella begränsningar som lagstiftaren 
bör uppmärksamma och ta hänsyn till vid genomförandet av 
implementeringen. 

8.1 Betydelse för svensk inkomstskatterätt 

Implementeringen av BEPS-projektets sjunde åtgärdspunkt kommer 
sannolikt medföra förändringar för svensk inkomstskatterätt i allmänhet. 
Den mest framträdande förändringen som implementeringen lär medföra är 
en utvidgad definition av vad som ska anses vara verksamhet bedriven från 
ett fast driftställe i Sverige. Med en högre skatterättslig närvaro av utländska 
aktörer på den svenska marknaden är förhoppningen ett ökat antal 
beskattningsanspråk och därmed en ökad skattebas för Sveriges del. Vidare 
lär implementeringen medföra en generell åtstramning samt skärpta kriterier 
för att omfattas av de undantag vilka erbjuder möjlighet till att bedriva 
verksamhet i Sverige utan att ett fast driftställe uppkommer.   
 
De förändringar som föreslås i åtgärdspunkt sju är avsedda att uppfylla 
BEPS-projektets syfte, att försvåra för artificiellt kringgående av begreppet 
fast driftställe. Vilka verksamhetskonstellationer den förändrade 
definitionen de facto kommer att omfatta kan enbart spekuleras i. Genom att 
ge begreppet en mer omfattande innebörd och ett bredare 
tillämpningsområde avses möjligheten till kringgående minska. 
Förhoppningen är att allt fler internationella aktörer i enlighet med den nya 
lydelsen ska anses ha skattepliktig närvaro i Sverige.  
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Monsenego är en av dem som har ifrågasatt hur stor genomslagskraft BEPS-
projektets åtgärdspunkter verkligen kommer att få. Av projektets initiala 
storslagna planer, blev slutprodukten en kompromiss med betydligt mindre 
omfattning och enhetlighet än vad som uttalades inledningsvis. Trots det får 
en implementering av BEPS-projektet sjunde åtgärdspunkt även i dess 
slutgiltiga lydelse anses medföra stora förändringar i svensk 
inkomstskatterätt.  
 
Åtgärdspunkt sju identifierar artificiellt kringgående av begreppet fast 
driftställe som ett betydande problem. Genom att anpassa utformandet av 
verksamhetskonstruktioner erhålles skattefördelar. Hur utbredd denna form 
av kringgående har varit i Sverige, är väldigt svårt att avgöra. Om 
implementering av de föreslagna förändringarna kommer att genomföras i 
svensk nationell rätt, kommer gränsdragningsproblematik att aktualiseras. 
Hur gränsdragningen mellan artificiellt kringgående respektive strukturer 
som motiveras av affärsmässiga skäl eller verksamhetens natur är enligt min 
mening inte tillräckligt utrett. Med en utvidgad omfattning av begreppet och 
strängare undantagskriterier är risken att även genuina arrangemang 
kommer att träffas av de nya bestämmelserna. En sådan utveckling får anses 
gå helt emot OECDs målsättning att verka för ekonomisk utveckling och 
gynna internationell handel.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att för att undvika kringgående och 
förflyttning av inkomster över landsgränser, utan att för den sakens skull ge 
den nya definitionen en alltför långtgående omfattning, krävs att lagstiftaren 
vid implementeringen av modellavtalets nya lydelse identifierar och 
säkerställer den svenska lagstiftningens effektivitet. Dessutom förutsätter en 
väl genomförd implementering särskild hänsyn samt ett välavvägt 
förhållningssätt till rättssäkerhet, förutsebarhet och legitimitet. 

8.2 Betydelse för inkomstskattelagens 
definition 

8.2.1 Krävs en internrättslig lagändring? 

Den första och grundläggande frågan att ta ställning till avseende betydelsen 
för inkomstskattelagens definition, är om det redan finns bestämmelser i 
svensk rätt vilka ger den effekt på rättstillämpningen som eftersträvats 
genom de föreslagna ändringarna i modellavtalets lydelse.  
 
Fast driftställe begreppets lydelse i inkomstskattelagen är vilket 
konstaterades i avsnitt 5.3, baserad på det nuvarande modellavtalets lydelse. 
Det har konstaterats i doktrin och av praktiker att om svensk nationell 
lagstiftning även framöver ska överensstämma med OECDs modellavtal, är 
genomförandet av förändringar i svensk lagstiftning nödvändiga. Det saknas 
dock någon form av formellt uttalande, då implementeringen ännu inte 
påbörjats, att sådana ändringar kommer att ske i svensk rätt. 
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Nästa fråga att besvara är hur denna form av förändring ska ta sig i uttryck. 
Kan den svenska lagtextens lydelse förbli oförändrad och enbart ges en 
alternativ innebörd samt alternativa tolkningsmöjligheter till följd av 
modellavtalets ändrade lydelse, eller är en lydelseförändring i svensk rätt ett 
krav för fullgod implementering.  
 
OECDs modellavtal utgör så som redogjorts för ovan i avsnitt 4.3 inget 
formellt bindande juridisk dokument, utan är främst en rekommendation. I 
svensk praxis har dock modellavtalet tillmätts ett relativt högt 
rättskällevärde. En förändring av modellavtalstexten i sig medför dock 
ingen automatisk förändring av den svenska nationella definitionen.  
 
OECDs modellavtal kan däremot ges betydelse vid uttolkning av den 
svenska definitionens innebörd. Trots att material från OECD och 
internationella överenskommelser saknar en naturlig plats i den svenska 
rättskälleläran, är det ostridigt att det tillmäts betydelse vid svensk 
rättstillämpning. I såväl doktrin som i praxis har konstaterats att 
modellavtalet kan utgöra tolkningsunderlag då den svenska lagstiftningen 
bygger på samma principer som modellavtalet. De förändringar som 
föreskrivs i åtgärdspunkt sju får dock anses gå utanför de principer som idag 
ligger till grund för den svenska definitionen. Trots att modellavtalet så som 
Bjuvberg anför tillerkänns rättskällevärde, kan inte svensk nationell 
lagstiftning få den innebörd som den förändrade lydelsen förespråkar, då 
den inte kan anses ligga inom tolkningsutrymmet för den nuvarande 
lagstiftningens lydelse.   
 
OECD har historiskt sett vid väldigt få tillfällen uppdaterat 
modellavtalstexten. Desto fler uppdateringar och tillägg har däremot skett i 
kommentaren till modellavtalet. Även BEPS-projektets sjunde åtgärdspunkt 
föreskriver förändringar av kommentaren till modellavtalet. Frågan som 
uppstår är då om förändringar i kommentaren är tillräckligt för att den 
svenska definitionen ska ges liktydig innebörd. 
 
Hur kommentaren till modellavtalet behandlas redogörs för i avsnitt 4.4. 
Kommentaren i sig är inte heller bindande för medlemsstater, men de 
tillämpas som primärkälla vid uttolkning av skatteavtal. Hilling och 
Linderfalk fastslår att vid uttolkning av skatteavtal som baseras på 
modellavtalet är kommentaren ett icke-bindande tolkningsmedel. Inte heller 
den förändrade kommentarslydelsen i sig kan således anses medföra 
förändringar i svensk lagstiftning.  
 
Kommentaren till modellavtalet anses av vissa ge retroaktiv verkan. 
Beroende på om ett statiskt alternativt ambulatoriskt, dynamiskt synsätt 
tillämpas tillmäts förändringar i kommentaren varierande betydelse. Såväl 
modellavtalet som OECDs skattekommitté rekommenderar tillämpning av 
ambulatoriskt synsätt. Vilket synsätt som Sverige tillämpar får efter ovan 
utförda studie anses oklart. I praxis saknas ett enhetligt förhållningssätt. Det 
får dock anses klarlagt att då en förändrad kommentarslydelse går utanför 
den gemensamma partsavsikten alternativt medför en utvidgning och inte 
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enbart ett förtydligande av en artikels tillämpningsområde, ska 
kommentaren inte anses medge retroaktiv verkan.  
 
De i åtgärdspunkt sju föreslagna kommentarsändringarna kan inte anses 
vara av enbart förtydligande art. Kommentarens nya lydelse får ses som ett 
klart utvidgande av definitionens omfattning samt ett inskränkande av 
undantagstillämpningen, eftersom de föreskriver strängare kriterier för att de 
stadgade undantagen ska anses tillämpliga.  
 
Vidare är en av de mest grundläggande principerna vid uttolkning av svensk 
lag legalitetsprincipen, all maktutövning skall vara grundad på lag. 
Legalitetsprincipen medför att svensk lagtolkning är väldigt hårt knuten till 
lagens ordalydelse vilket resulterar i en väldigt snäv tillämpning och 
tolkning. Ett utvidgande av nuvarande svensk lagstiftning genom tolkning 
kan således inte heller anses förenligt med grundläggande konstitutionella 
principer. 
 
Mot bakgrund av ovan anförd argumentation får en internrättslig lagändring 
anses nödvändig för att BEPS-projektets sjunde åtgärdspunkt ska ges någon 
effekt i svensk skattelagstiftning. Därmed inte sagt att den svenska lagtexten 
behöver vara identisk med den i åtgärdspunkt sju föreslagna nya lydelsen 
för modellavtalet. 

8.2.2 Verksamhet av förberedande och biträdande 
art 

Efter en jämförelse av den nuvarande lydelsen av 2 kap. 29 § 
inkomstskattelagen och den nuvarande lydelsen av artikel 5.4 i 
modellavtalet kan konstateras att de redan i dagsläget inte har samstämmiga 
definitioner.343 I artikel 5.4 återfinns en uppräkning av verksamheter av 
förberedande alternativt biträdande art, vilka inte ska anses medföra 
uppkomst av fast driftställe. En sådan uppräkning saknas i den svenska 
definitionen. Trots att uppräkningen saknas har innebörden av den svenska 
lagtexten inte medför att fast driftställe uppkommit för verksamheter av 
förberedande alternativt biträdande art. Att en sådan uppräkning inte 
upptagits i svensk lagtext beror på att uppräkningen inte återfinns i samtliga 
av Sveriges ingångna skatteavtal.  
 
Den nya modellavtalstexten avser att med en uttömlig uppräkning över vilka 
verksamheter som innefattas av undantaget, inskränka möjligheterna till 
anpassning av verksamhetsutformning. Den nya lydelsen medför att 
undantaget enbart blir tillämpligt för dem som de facto bör omfattas och inte 
bedriver verksamhet från ett fast driftställe. 
 
Den problematik som BEPS-projektets sjunde åtgärdspunkt identifierat som 
särskilt problematisk avseende artikel 5.4 är att artificiellt kringgående sker 
genom att verksamhet delats upp på ett flertal avtal respektive bolag. För att 

                                                
343 Se avsnitt 5.3 samt avsnitt 6.2. 
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komma till rätta med ”Fragmentations of Activities” ska en helt ny artikel, 
artikel 5.4.1, inkluderas i modellavtalet.  
 
Förtydligandet är en nyhet i modellavtalet och något motsvarande 
förtydligande återfinns inte idag i gällande svensk rätt. Ett förtydligande att 
verksamhetsuppdelning inte medför undantag från att fast driftställe 
uppkommer i Sverige bör enligt min uppfattning intas i svensk nationell 
lagstiftning. Ett intagande av ett sådant förtydligande anser jag är ett 
rättssäkert och effektivt steg i rätt riktigt mot att förebygga anpassade 
verksamhetsstrukturer vars syfte är att generera skattefördelar.          
 
Med förändringarna avseende rekvisitet, verksamhet av förberedande eller 
biträdande art, avses möjligheten till att innefattas av undantaget minskas. 
Att Sverige även fortsättningsvis ska ha en definition utan en uttömmande 
uppräkning över vilka verksamheter som avses har jag därför svårt att se. En 
uttömmande uppräkning över vilka verksamheter som innefattas av 
undantaget ger en väldigt hög rättssäkerhet och förutsägbarhet för berörda 
skattesubjekt. En alltför precis lagstiftning på beskattningsrättens område, 
har i doktrin utsatts för kritik. En alltför förutsägbar lagstiftning kan anses 
brista i dess effektivitet.  
 
Den argumentation som Sverige tidigare använt för att rättfärdiga dess 
undantag från modellavtalslydelsen är att uppräkningen inte återfinns i 
samtliga av Sveriges ingångna skatteavtal. En sådan argumentation tappar 
till viss del sin betydelse om Sverige vid ratificeringstillfället i juni 2017 
antar konventionen avseende multilateralt implementeringsinstrument. Om 
Sverige antar konventionen, implementeras automatiskt de föreslagna 
ändringarna i modellavtalet i de skatteavtal där även motparten antagit 
konventionen. Även om det inte förekommer någon uppräkning i det 
skatteavtal som Sverige ingått med motparten så blir modellavtalets nya 
lydelse, där uppräkningen finns inkluderad, tillämplig vid tolkningen av det 
ingångna skatteavtalet.   
 
En avslutande frågeställning avseende implementeringen av artikel 5.4 nya 
lydelse är vad som händer om Sverige beslutar sig för att inte anta den 
uttömmande uppräkningen i den nationella lagstiftningen. Möjligheten 
återstår att inte införa uppräkningen i lagtextens lydelse men ändå ge 
begreppet samma innebörd som om uppräkningen återfanns genom 
tolkning. Att ge lagtext innebörd och tolkningsutrymme som inte framgår 
ordagrant ur lagtextens lydelse är enligt min mening olämpligt då det strider 
mot såväl legalitetsprincipen som mot vad som anses utgöra god 
skattelagstiftning ur svenskt hänseende. 

8.2.3 Beroende representant 

Artikel 5.5 i modellavtalet, även kallad Agentregeln, anger i sin nuvarande 
lydelse att en beroende representant skapar ett fast driftställe i den stat där 
denne innehar och regelmässigt använder en fullmakt, vilken medför 
behörighet att binda det företräda företaget gentemot tredje man. Vid en 
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jämförelse av den svenska inkomstskattelagens definition, av vem som ska 
anses skapa ett fast driftställe i Sverige, kan även här konstateras att den 
svenska definitionen baseras på fullmaktsrekvisitet.344  
 
I den nya föreslagna lydelsen för artikel 5.5 i modellavtalet, ersätts kravet på 
fullmakt med ett nytt stadgande. Från att ha utgjort det i övervägande del 
starkaste kriteriet för att en person skulle klassificeras som en beroende 
representant, är nu fullmaktsrekvisitet bortplockat. Fullmaktsrekvisitet har 
ersatts med ett stadgande att det numera är tillräckligt att regelmässigt sluta 
avtal alternativt inneha den ledande rollen vilken medför att avtal 
rutinmässigt signeras. Att fullmaktskravet slopats till förmån för artikelns 
nya lydelse, betraktar jag som en tydlig sänkning av kraven för att omfattas 
av artikel 5.5. Fler verksamheten än tidigare bör således falla inom den nya 
lydelsen. En sänkt tröskel för att omfattas av fast driftställe begreppet får 
anses ligga helt i enlighet med BEPS-projektets syfte.   
 
Den svenska definitionen av fast driftställe har även den författats utifrån 
kravet på fullmakt. Frågan är dock hur stor skillnad det egentligen föreligger 
mellan att ha fullmakt och att vara den person som anses inneha en 
avgörande roll för avtalets ingående. Den nya lydelsen fäster stor vikt vid 
effekterna av en viss persons agerande. Det är effekterna av dennes 
agerande som blir avgörande för om ett fast driftställe uppkommer eller inte. 
Ett sådant subjektivt rekvisit lär medföra vissa bedömningssvårigheter.  
 
Det tidigare tillämpade fullmaktskriteriet, utgjorde en förhållandevis 
objektiv bedömningsgrund, även om även den till viss del hade subjektiva 
inslag. Att avgöra om en fullmakt, med behörighet att binda det företrädda 
företaget gentemot tredje man, föreligger eller inte är i de flesta fall inte 
alltför invecklat. Att däremot avgöra vem den person är som ska anses ha 
den avgörande rollen för ett avtals ingående är desto svårare. Att ersätta ett 
objektivt kriteria, avseende rättslig kapacitet, med ett subjektivt kriteria, 
avseende effekterna av en persons agerande, får anses öka rättsosäkerheten 
och minskar förutsebarheten i rättstillämpningen. 
 
Någon tydlig anvisning hur rekvisitet är avsett att tillämpas erbjuds varken i 
modellavtalets eller i dess kommentars nya lydelse. Sverige får därför anses 
ha stora valmöjligheter och stor frihet vid utformningen av dess lagtext i 
förhållande till Agentregelns nya lydelse. Då Agentregelns nya utformning 
öppnar upp för betydande osäkerhet, är det av särskild vikt att lagstiftaren 
vid framarbetandet av ny svensk lagstiftning använder ett väl avvägt 
förhållningssätt till rättssäkerhet, förutsebarhet och legitimitet.   
 
Ytterligare en förändring som föreslås införas i modellavtalet är tillägget att 
det ingångna avtalet inte ovillkorligen behöver vara i det företrädda 
företagets namn. Enligt den nya lydelsen är det numera tillräckligt att 
äganderätten eller nyttjanderätten av produkter eller tjänster som tillhör det 
representerade företaget övergår till tredje man. Även detta får ses som ett 

                                                
344 Se avsnitt 5.3 samt avsnitt 6.3. 
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utvidgande av begreppets tillämpningsområde. Utvidgningen är särskilt 
inriktat på att komma åt problematiken avseende kringgåenden av 
kommissionärsförhållande, vilka redogjordes för i avsnitt 6.3. Ett 
motsvarande tillägg anser jag med fördel kan tillkomma även i svensk 
lagstiftning.    
 
Sammanfattningsvis, mot bakgrund av redogörelsen ovan, anges att 
Agentregelns nya lydelse lämnar det objektiva fullmaktsrekvisitet bakom 
sig och istället införs det nya mer subjektiva ”avgörande roll”-rekvisitet. 
Fast driftställe definitionen i inkomstskattelagen bör därför omformuleras 
för att få en lydelse och innehåll motsvarande modellavtalets. 

8.2.4 Oberoende representant 

Efter en översiktlig jämförelse av vad som stadgas om oberoende 
representanter i inkomstskattelagen respektive den nuvarande 
modellavtalslydelsen kan konstateras att dessa i stort är 
överensstämmande.345 Den största förändringen i förhållande till 
modellavtalets nya lydelse är att det uttryckliga undantaget för mäklare och 
kommissionärer tas bort.  
 
Artikel 5.6 ges av åtgärdspunkt sju en helt ny lydelse och den nuvarande 
stryks i sin helhet. Att det uttryckliga undantaget från att utgör ett fast 
driftställe stryks, medför att representanter vilka tidigare utgav sig för att 
vara kommissionärer alternativt mäklare, numera riskerar att falla inom den 
utvidgade Agentregeln i artikel 5.5. Undantaget från att utgöra fast 
driftställe kvarstår dock för oberoende representanter. Att enbart oberoende 
representanter tillåts att stå kvar som uttryckligt undantag från när ett fast 
driftställe uppkommer, är enligt min uppfattning en klar skärpning av 
undantagsrekvisitet. 
 
Enligt den nuvarande lydelsen av modellavtalet är det avgörande vid 
bedömning om en representant ska anses oberoende eller inte, om 
representanten agerar inom dess ordinarie verksamhetsområde samt 
representantens oberoende, såväl det ekonomiska som det rättsliga. I den 
nya lydelsen återfinns kravet på ordinarie verksamhetsområde med viss 
modifikation. Där det tidigare talades om representantens ordinarie 
verksamhetsområde, hänvisas nu till det företrädda företagets verksamhet. 
En oberoende representant kan således inte bedriva verksamhet som faller 
utanför det företrädda företagets ordinarie verksamhet, utan att förlora sin 
status som oberoende och därmed skapa ett fast driftställe. 
 
Liksom förändringen av artikel 5.5 ger den nya lydelsen av artikel 5.6 
upphov till en ny bedömningsproblematik. Från att tidigare basera 
bedömningen på den art och det utförande av verksamhet som 
representanten utförde, är det enligt den nya lydelsen representantens 
relation till det företrädda bolaget som ska bedömas.  

                                                
345 Se avsnitt 5.3 respektive avsnitt 6.4.  
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Då den nuvarande svenska lydelsen i stort överensstämmer med 
modellavtalet i dess nuvarande lydelse, behöver den svenska definitionen 
anpassas för att motsvara den nya lydelsen. Här bör dock enligt min 
uppfattning diskuteras om det kan anses proportionerligt och legitimt att 
utöka begreppets omfattning i den omfattning som föreslås enligt den nya 
lydelsen i artikel 5.5 och samtidigt inskränka undantaget. En inskränkning 
likt den som föreslås i den nya lydelsen för artikel 5.6, anser jag vara väldigt 
långtgående. Innan det uttryckliga undantagen för kommissionärer och 
agenter stryks även i den svenska nationella definitionen, anser jag att en 
mer ingående utredning där hur pass utbrett utnyttjandet av 
kommissionärsstrukturer de facto är i Sverige bör identifieras och utredas.   
 
Med utgångspunkt i resultatet av en sådan utredning kan sedan beslut tas om 
hur implementeringen bör fortskrida. Om den slutsats som framkommer av 
utredningen är att det inte förekommer ett brett kringgående av fast 
driftställe begreppet i Sverige, kan enligt min åsikt något behov av 
ytterligare inskränkande lagregler inte anses föreligga. Den nuvarande 
lagstiftningen med uttryckliga undantag, är enkel att tillämpa och erbjuder 
hög förutsägbarhet för skattesubjekten. Om utredningen påvisar på att 
omfattande kringgående de facto sker i Sverige, bör lagstiftningen ses över.  
Vid utformandet bör dock hänsyn tas till lagstiftningens tydlighet och 
förutsägbarhet. De inskränkningar som åtgärdspunkt sju föreskriver kan 
implementeras i svensk nationell lagstiftning i dess helhet alternativt 
anpassas för att inte ges lika långtgående inskränkningar.   

8.3 Implementeringsproblematik 

Även om Sverige beslutar sig för att genomföra ovan redogjorda 
förändringar i inkomstskattelagens definition av fast driftställe förblir 
definitionen i de skatteavtal som Sverige ingått oförändrad. För att ges 
någon faktiskt effekt krävs även att de föreslagna lydelser som anges i 
åtgärdspunkt sju implementeras genom lagstiftning i de skatteavtal som 
Sverige ingått med andra stater. 
 
Så som nämnts i avsnitt 7 förekommer det två alternativa 
implementeringsstrategier. Det första alternativet är implementering i form 
av omförhandling av redan ingångna bilaterala avtal. En implementering i 
form av omförhandling av bilaterala skatteavtal är inte att fördra varken ur 
effektivitetsperspektiv eller ekonomisk synpunkt.  
 
Det andra alternativet är att Sverige antar det multilaterala instrument som 
BEPS projektet lanserat som dess 15 åtgärdspunkt. Genom antagandet av 
det multilaterala instrumentet, blir de förändringar som BEPS-projektet 
föreskriver automatiskt tillämpliga på de skatteavtal där även 
avtalsmotparten antagit det multilaterala instrumentet. Oavsett vilket 
tillvägagångssätt som Sverige väljer att tillämpa, är implementering i form 
av lagstiftning ett krav, eftersom Sverige är en dualistisk rättsstat. 
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Så som angetts i avsnitt 3.4 medför det dualistiska synsättet att internationell 
rätt och nationell rätt ses som två separata rättssystem. Att svensk lag och 
internationella överenskommelser betraktas på olika sett ger upphov till 
tolkningsproblematik. För att möjliggöra en välfungerande implementering 
är det enligt min åsikt väsentligt att konflikten internationella 
överenskommelser respektive svensk lagstiftning identifieras och belyses. 
En viktig fråga att ta ställning till är de tolkningsfrågor som uppkommer vid 
implementering av internationella överenskommelser i svensk lagstiftning. 
Först och främst måste avgöras hur tolkning av de implementerade 
överenskommelserna ska ske samt vilken tolkningsmetod som ska tillämpas. 
Av svensk praxis kan utläsas att avgörande för tolkning är vad 
avtalsparterna avsett med bestämmelserna i avtalet vid dess tillkomst. 
Implementerade överenskommelser följer således inte den vanligtvis 
gällande tolkningsprincipen i svensk rätt, att avtal tolkas utifrån dess 
ordalydelse. 
 
Vidare uppkommer tillämpning och tolkningsproblematik då svenska 
tolkningsprinciper inte överensstämmer med de principer som föreskrivs i 
modellavtalet och dess kommentar. Modellavtalets tolkningsregel hänvisar 
primärt till partsvilja och avtalets sammanhang. När en sådan tolkning inte 
är möjlig hänvisas sekundärt till staternas nationella rätt.   
 
I svensk nationell lagstiftning finns inga specifika tolkningsregler avseende 
internationella avtal. Vid tolkning av internationella avtals tas därför 
härledning ur Wienkonventionen tolkningsartiklar. För att 
Wienkonventionens artiklar ska anses tillämpliga ska det för tolkningen 
aktuella avtalet vara ingått med en motpart som tillträtt Wienkonventionen, 
samt att båda parter ska ha tillträtt Wienkonventionen innan att det avtal 
som är aktuellt för tolkning ingåtts. Om dessa kriteria ej uppfylls får 
ytterligare härledning sökas i internationell sedvanerätt. Linderfalk anser, 
vilket redogörs för i avsnitt 4.5 ovan, att med internationell sedvanerätt 
avses, Wienkonventionens tolkningsartiklar. Wienkonventionens 
tolkningsartiklar i egenskap av konvention alternativt internationell 
sedvanerätt, anger således en tolkningsprincip som inte överensstämmer 
med traditionell svensk lagtextbaserad tolkning. Tillämpning av 
differentierande tolkningsförfaranden riskerar att resultera i att en likvärdig 
situation, tack vara differerande tolkning, resulterar i två vitt skilda 
slutsatser. Konsekvensen av tolkningsproblematiken är en väldigt stor 
rättsosäkerhet samt att det fast driftställe begreppet riskerar att ges olika 
innebörd i olika sammanhang. Ett sådant förfarande kan inte anses 
överensstämma med BEPS-projektets syfte. Enligt min uppfattning får ett 
sådant förfarande snarare anses underlätta för kringgående då utrymmet 
mellan de differentierande tolkningarna kan utnyttjas i syfte att erhålla 
skattefördelar.  
 
Avslutningsvis kan påtalas att modellavtalet erbjuder en möjlighet till 
reservationer mot såväl avtalets lydelse som dess kommentar. Vilken 
genomslagskraft implementeringen av åtgärdspunkt sju ger kan därför i stor 
utsträckning anpassas av lagstiftaren.   
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8.4 Konstitutionella begränsningar 

Att Sverige är en dualistisk rättsstat avspeglas enligt min uppfattning även i 
den konstitutionella rätten. Behörigheten att ingå internationella 
överenskommelser, tillfaller enligt svensk grundlag regeringen. För att 
internationella överenskommelserna ska betraktas som likvärdiga med 
svenska rättskällor, krävs att de implementeras genom lag. Det är riksdagen, 
vilken tillsätts genom fria, direkta och hemliga val som erhåller den 
exklusiva normgivningsmakten i Sverige. Det är således folkets företrädare, 
riksdagen, som till följd av folksuveräniteten, beslutar om implementering 
av internationella överenskommelser i svensk lagstiftning.      
 
Legalitetsprincipen stadgar att all maktutövning ska vara grundad på lag. 
Historiskt sett har rätten till beskattning varit en väldigt nationell 
angelägenhet. Att besluta om skatt har sedan gammalt varit det svenska 
folkets ensak. Statssuveräniteten anger att varje stat har rätt att besluta om 
dennes enskilda beskattningsanspråk. Det är först genom ingående av 
skatteavtal som stater gjort avsteg från dess suveränitet att utforma dess 
individuella skatteanspråk.  
 
Legalitetsprinciper består enligt Hultqvist av föreskriftskravet, 
analogiförbudet, retroaktivitetsförbudet samt bestämdhetskravet. Samtliga 
aspekter är av stor betydelse vid utformning av skattelag. Den svenska 
legalitetsprincipens krav på tydlighet och förutsägbarhet uppnås inte alltid 
vid implementering av internationella överenskommelser. I redogörelsen 
ovan har ett antal punkter där BEPS-projektets föreslagna lydelser inte 
uppnår svensk standard avseende legalitetsprincipens krav 
uppmärksammats.  
    
Hilling anger att legalitetsprincipens syfte vid skattelagstiftning är att 
tillförsäkra skattesubjekt förutsägbarhet och skydd mot godtycklig 
beskattning. En problematik som ofta uppmärksammas i 
beskattningssammanhang är avvägningen rättsäkerhet kontra effektivitet. 
Denna problematisering har getts förvånansvärt lite utrymme vid 
författandet av den nya lydelse till modellavtalet som föreslås i åtgärdspunkt 
sju.  
 
Sverige har historiskt sett anslutit sig till och följt internationella 
konventioner i hög utsträckning. Enligt min uppfattning bör så dock ske 
framöver med viss försiktighet. Att vara en god förebild och en medgörlig 
förhandlingspartner får inte ske på bekostnad av grundläggande 
konstitutionella principer så som legalitetsprincipen.  
 
Avslutningsvis kan konstateras att då BEPS-projektet trots allt är en del av 
det internationella arbetet mot förhindrande av aggressiv skatteplanering, får 
viss hänsyn tas till dess syfte. För att förhindra kringgående av lagstiftning 
och upprätthålla viss effektivitet, krävs en viss grad av tolkningsutrymme.  
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9 Slutsatser 

BEPS-projektets sjunde åtgärdspunkt har ett uttalat syfte att minimera 
artificiellt kringgående av begreppet fast driftställe och att upprätthålla 
substanskravet, det vill säga att bolag beskattas i det land där den 
värdeskapande handlingen sker. I sin strävan att uppnå denna målsättning 
föreslås omfattande förändringar i såväl OECDs modellavtal som dess 
kommentar. De föreslagna förändringarna medför såväl en omfattande 
utvidgning av begreppets tillämpningsområde som ett inskränkande av 
möjligheten att omfattas av begreppets undantagsbestämmelser. 
 
Det är min uppfattning att det krävs en lydelseförändring i svensk nationell 
lagstiftning för att de förändringar som föreslås i OECDs modellavtal ska bli 
tillämpliga för svenskt vidkommande. En utökning av den svenska fast 
driftställe definitionen genom tolkning till följd av ett så kallat dynamiskt, 
ambulatoriskt synsätt är inte möjlig. Förändringarna är alltför långtgående 
för att en utvidgning genom tolkning ska vara möjlig. 
 
Ytterligare en aspekt som ska tas hänsyn till vid implementeringen i 
nationell svensk lagstiftning är grundläggande konstitutionella 
bestämmelser. Utifrån den redogörelse som skett ovan avseende de 
förändringar som BEPS-projektets sjunde åtgärdspunkt föreskriver kan 
konstateras att diskussionen avseende förutsägbarhet och rättssäkerhet 
saknas. 
  
Så som redogjorts för ovan, är det min uppfattning att en utvidgning av fast 
driftställe begreppet i den omfattning som föreskrivs i åtgärdspunkt sju även 
bör ske i svensk nationell lagstiftning. En utvidgning av den nationella 
svenska definitionen av fast driftställe, ger Sverige ett mer utvidgat 
beskattningsanspråk avseende utländska aktörer vilka bedriver verksamhet i 
Sverige. Ett utökat beskattningsanspråk avser att generera ökade intäkter 
och ge en ökad skattebas. 
 
Åtgärdspunkt sju föreskriver även inskränkningar av möjligheterna att 
omfattas av undantagen från att utgöra ett fast driftställe. Avseende de 
föreslagna inskränkningarna är det min uppfattning att de inte utan vidare 
utredning kan antas i svensk nationell lagstiftning. Att lagstifta på områden 
där det eventuellt inte förekommer kringgående, kan inte anses lämpligt ur 
ett rättsekonomiskt perspektiv. Genom att införa strängare lagstiftning i 
Sverige, så att utländska aktörer beskattas hårdare, kan oönskade effekter på 
den svenska bolagsskattebasen till följd av utflyttning uppstå. Dessutom kan 
enligt min mening en strängare lagstiftning i Sverige ge upphov till att även 
andra stater skärper sina beskattningsregler avseende utländska aktörer. 
Svenska aktörer som befinner sig på den internationella marknaden, riskerar 
då att erlägga mer skatt utomlands än vad de gör i Sverige. 
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Oavsett om Sverige beslutar sig för att genomföra ovan redogjorda 
förändringar i inkomstskattelagens definition eller inte förblir definitionen i 
de skatteavtal som Sverige ingått oförändrad. För att lydelseförändringen i 
svensk nationell rätt ska få den effekt som eftersträvas måste även 
definitionsförändringarna ske i de skatteavtal som Sverige ingått med andra 
stater. Då Sverige är en dualistisk stat krävs att definitionsförändringarna 
sker genom lagstiftning för att de ska anses införlivade i svensk nationell 
rätt. Enligt min åsikt är det mest tidseffektiva och ekonomiskt riktiga att 
implementeringen i skatteavtalen sker genom antagande av den multilaterala 
konvention som BEPS-projektet presenterat. Vilken genomslagskraft ett 
antagande av konventionen ger för skatteavtalstillämpning är dock beroende 
av om andra stater väljer att anta konventionen. Den slutsats som kan dras 
avseende implementeringen är att Sverige, enligt min mening, bör 
implementera huvuddelen av modellavtalets nya lydelse i intern lagstiftning 
och även anta den multilaterala konventionen vid ratificeringsceremonin. 
 
Avslutningsvis kan konstateras att BEPS-projektets sjunde åtgärdspunkt 
erbjuder Sverige en möjlighet till ökad beskattning av utländska aktörer 
genom ett mer omfattande beskattningsanspråk. Ett sådant erbjudande är av 
förstående skäl lockande men förutsätter noggranna överväganden för att 
inte medföra motsatt effekt i form av utflyttning av utländska aktörer och en 
därmed minskad skattebas.   
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