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Abstract  
 

Among other rules, the income tax law statues the correction rule. The correction rule is an 

implementation of the arm’s length principle prescribed by the OECD transfer pricing 

guidelines. According to the correction rule, the result of a company is to be up written if it 

has been lowered due to terms of a transaction with an associated enterprise that is 

inconsistent with the terms that would have been agreed to by independent parties. Due to the 

Swedish membership in the EU, issues occur when national legislation can be questioned 

regarding its conformity with the EU freedoms. The purpose of this essay has been to 

examine the correction rule and its conformity with the freedom of establishment. This has 

been done by comparing the Swedish legislation with judgements made by the EU court. My 

conclusions determine that the national legislation prevent establishment within the union, but 

also that it can be justified if it’s meant to maintain a well-balanced distribution of the 

taxation power between the member states. But EU case law studies also show that there are 

though demands regarding proportionate legislation, and that there is reason to question the 

correction rule’s conformity with the freedom of establishment.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Sammanfattning 
 

Den så kallade korrigeringsregeln framgår av 14 kap. 19 § IL. Regeln, som är en 

implementering av armlängdsprincipen som följer av OECD:s riktlinjer om internprissättning, 

reglerar situationer då svenska företags resultat blir lägre till följd av gränsöverskridande 

transaktioner med företag i intressegemenskap, vars avtalsvillkor avviker från vad som 

avtalats mellan oberoende parter. I och med att Sverige är medlem i EU uppstår 

frågeställningar kring hur sådan nationell lagstiftning stämmer överens med den rörlighet som 

ska råda inom unionen. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka huruvida 

korrigeringsregeln stämmer överens med EU:s princip om etableringsfrihet. Detta har gjorts 

genom att analysera korrigeringsregeln i ljuset av den praxis på området som arbetats fram av 

EU-domstolen. Uppsatsens huvudsakliga slutsatser blev att korrigeringsregeln hindrar 

etableringsrätten, men att medlemsstaterna får lagstifta i strid med etableringsfriheten om 

syftet är att upprätthålla en välavvägd fördelning av beskattningsrätten mellan 

medlemsstaterna. Det ställs dock hårda krav på lagstiftningen i form av exempelvis 

proportionalitet vilket gör att det finns skäl att ifrågasätta om korrigeringsregeln enligt dess 

ordalydelse ska anses utgöra en rättfärdigad inskränkning i etableringsfriheten enligt artikel 

49 FEUF.  
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Förkortningar  
 

EU  Europeiska unionen    

EUD  EU-domstolen  

FEU  Fördraget om europeiska unionen 

FEUF  Fördraget om europeiska unionens funktionssätt  

HFD  Högsta förvaltningsdomstolen  

IL  Inkomstskattelag (1999:1229) 

OECD  Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling  

Prop.  Regeringens proposition  

RegR  Regeringsrätten 

RÅ  Regeringsrättens årsbok  

SKV  Skatteverket  

SOU   Statens offentliga utredningar  



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. Inledning  
 

1.1 Bakgrund  
 

Att försäljningar sker till priser som understiger tillgångars marknadsvärden inom koncerner 

är inget ovanligt. Detta för att till exempel inte företag ska behöva redovisa vinster genom 

försäljningar som inte realiserats utanför koncernen, och därför säljs tillgången till bokfört 

värde istället för marknadsvärde. För transaktioner inom Sverige vållar ett sådant förfarande 

inga bekymmer vad gäller beskattningsrätten då vinsten kommer att beskattas när den 

realiseras av det köpande koncernföretaget. Vad gäller underprisöverlåtelser vid 

gränsöverskridande transaktioner finns dock ett skatterättsligt intresse i vilket pris som 

avtalas.  

 

Det är vid sådana gränsöverskridande transaktioner mellan närstående företag som frågor om 

internprissättning blir aktuella. Frågor om internprissättning blir allt mer aktuella i takt med 

att företagens verksamheter blir mer och mer gränsöverskridande och handeln inom 

internationella koncerner tar upp en allt större andel av världshandeln. Detta då det finns en 

risk för att en underprissättning vid gränsöverskridande transaktioner mellan företag i 

intressegemenskap kan innebära att vinster flyttas till andra länder än hemstaten och på så sätt 

minska hemstatens beskattningsrätt. 1 

 

Redan vid tillkomsten av kommunalskattelagen år 1927 fanns en korrigeringsregel med för att 

kunna skriva upp resultat som ”uppenbart blivit lägre till följd av en transaktion inom en 

intressegemenskap”.2 Det krävdes att resultatet blivit avsevärt lägre för att korrigering skulle 

bli aktuellt. Efter det har regeln genomgått ett flertal förändringar. 1965 ändrades innebörden 

av lagen. Kravet på avsevärt lägre resultat på grund av en transaktion inom intressegemenskap 

ändrades så att det endast krävdes att resultatet blivit lägre.3 1983 gjordes ytterligare en 

förändring när SKV:s bevisbördan mildrades så att den endast innebar att det skulle kunna 

göras sannolikt att inkomstminskningen skett till följd av en intressegemenskap.4 
 
                                                
1 Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg och Simon-Almendal. Inkomstskatt. 15:e uppl. Lund. 2015, s. 660. 
2 Prop. 1927:102 s. 30. 
3 Prop. 1965:126 s. 34. 
4 Prop. 1982/83:73 s. 11. 
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Sverige var sedan tidigare medlem i Organisationen för europeiskt ekonomiskt samarbete 

(OEEC), vars syfte hade varit att återställa den europeiska ekonomin efter andra världskriget. 

Genom en ombildning 1960 som innebar att USA och Kanada trädde in som medlemmar blev 

OEEC istället Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), vars syfte är 

att arbeta för tillväxt, sysselsättning och ökad levnadsstandard både i medlemsländerna och i 

omvärlden.5  Sedan dess har fler länder anslutit till organisationen som för tillfället har 36 

medlemsstater.6 1979 släpptes den första versionen av OECD:s rapport Transfer Pricing and 

Multinational Enterprises. Rapporten låg till grund för det som 1995 skulle bli OECD:s 

riktlinjer för internprissättning.7  

 

Armlängdsprincipen, som framgår av artikel 9 i OECD:s modellavtal, innebär att det pris som 

hade gällt mellan oberoende parter också är det pris som ska gälla vid gränsöverskridande 

transaktioner mellan företag i intressegemenskap. Principens tillämpning är inte helt 

okomplicerad då det finns situationer då jämförbara transaktioner kan vara svåra att 

identifiera, detta på grund av till exempel transaktionens särskilda typ eller sekretess.8 

Armlängdsprincipen anses ändå vara ett värdefullt verktyg vid de enskilda staternas 

behandling av företag i multinationella intressegemenskaper ur ett skattemässigt perspektiv. 

För att undvika svårigheter fyller riktlinjerna en viktig funktion vid tillämpningen av 

armlängdsprincipen.9 

 

Flera länders lagstiftning kan bli tillämplig vid en gränsöverskridande transaktion. Detta 

ställer, för att undvika dubbelbeskattning, krav på samstämmig lagstiftning staterna emellan. 

För att möjliggöra en sådan samstämmighet har OECD med, utgångspunkt i sitt modellavtal 

som ska ge stöd vid utformandet och tolkandet av dubbelbeskattningsavtal, tagit fram 

riktlinjer som ska vägleda företag och skattemyndigheter vid tillämpningen av 

armslängdsprincipen. Dessa principers fulla namn är OECD Transfer Pricing Guidelines for 

Multinational Enterprises and Tax Administration, i den fortsatta framställningen benämns 

dessa som riktlinjerna.  

  

                                                
5 Regeringen. 2020. OECD. https://www.regeringen.se/internationella-organisationer-och-samarbeten/oecd/ 
(hämtad den 13 november 2020). 
6 Riksbanken. 2019. OECD. https://www.riksbank.se/sv/om-riksbanken/internationellt-arbete/oecd/ (hämtad 20 
november 2020). 
7 OECD Transfer pricing guidelines for multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, s 3.   
8 Ibid. s. 10.  
9 Se avsnitt 4.6 om riktlinjernas rättskällevärde. 



 5 

Enligt svensk skatterätträtt regleras internprissättning genom den så kallade 

korrigeringsregeln som framgår av 14 kap. 19 § IL. Bestämmelsen har blivit en 

implementering av armlängdsprincipen, som är en del av det modellavtal som OECD tagit 

fram i syfte att få ett gemensamt tolkningsunderlag till medlemsstaternas internationella 

allokeringsreglering för att undvika risk för dubbelbeskattning och främja internationell 

handel.10  

 

En särskild frågeställning uppstår i och med att Sverige är medlem i Europeiska unionen, som 

enligt fördragen har regler om fri rörlighet över landsgränser inom unionen. Ett av målen med 

EU, vilket framgår av artikel 119 FEUF, är att skapa en europeisk, öppen marknadsekonomi 

med fri konkurrens. I takt med att fördragen omarbetats har också den centrala makten hos 

EU ökat. Detta, i kombination med att medlemsstaterna vill behålla sin självbestämmanderätt 

har till viss del ökat spänningarna mellan EU och medlemsstaterna, något som tydligast 

exemplifieras av Storbritanniens utträde ur unionen. Ett område som dock fortfarande är en 

del av medlemsstaternas lagstiftningskompetens är den direkta beskattningsrätten.  

 

Enligt artikel 49 FEUF har EU-medborgare, såväl fysiska som juridiska personer, rätt att 

etablera sig i och flytta verksamhet till andra länder inom unionen. Etableringsfriheten 

innebär alltså ett förbud mot nationell lagstiftning som diskriminerar på ett sådant sätt att 

etablering i en annan medlemsstat kan komma att hindras. Detta gäller lagstiftning som 

hindrar etablering i både det egna landet och i annat land.11 EUD har i praxis fastslagit att 

etableringsfriheten är tillämplig på medlemsstaternas skattelagstiftning och att nationella 

regler kan åsidosättas om de kan anses hindra etableringsrätten.12  

 

Med mål som går ut på att skapa en enhetlig europeisk marknadsekonomi kombinerat med 

medlemsstaternas önskan att säkra sin egen beskattningsrätt uppstår en frågeställning kring 

hur långt länderna kan gå för att skydda sina skatterättsliga intressen. Att ha lagstiftning om 

gränsöverskridande transaktioner som är diskriminerande i jämförelse med den lagstiftning 

som gäller för transaktioner inom det egna landet verkar inte ligga helt i linjer med en 

europeisk marknadsekonomi med fria rörelser över medlemsstaternas landsgränser.  

 

                                                
10 Ibid.  
11 Dom av den 16 juli 1998, Imperial Chemical Industries mot Colmer, C-264/96, EU:C:1998:370 p. 21. 
12 Ibid p. 30. 
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1.2 Syfte och frågeställning  
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om korrigeringsregeln enligt 14 kap. 19 § IL utgör en 

restriktion av etableringsfriheten enligt artikel 49 FEUF, och om en sådan inskränkning i så 

fall kan vara rättfärdigad. Vad innebär korrigeringsregeln? För att uppfylla uppsatsens syfte 

behöver jag för det första undersöka och besvara frågeställningar kring korrigeringsregeln och 

dess tillämpning i Sverige. Vad innebär etableringsfriheten? För att kunna analysera 

korrigeringsregeln ur ett EU-rättsligt perspektiv behöver jag dessutom undersöka innebörden 

av etableringsfriheten enligt artikel 49 FEUF, och på vilka grunder medlemsstaterna kan 

lagstifta på ett sätt som strider mot fördraget. Hur har EUD bedömt mål gällande 

internprissättning och etableringsfriheten? För att slutligen kunna besvara hur 

korrigeringsregeln förhåller sig till EU-rätten behöver jag undersöka hur EUD dömt i 

relevanta mål.  

 

1.3 Metod och material  
 

För att besvara frågeställningen och uppfylla syftet med arbetet används rättsdogmatisk 

metod, som generellt kan sägas används för att beskriva, tolka och systematisera gällande 

rätt.13 Den rättsdogmatiska metoden innehåller, vid författandet av denna uppsats, inslag av 

EU-rättslig metod. Rättskälleläran är läran om vilka källor som beaktas för att kunna komma 

fram till vad som är gällande rätt. Rättskällor är sorterade i en hierarki med lagar och 

författningar att beakta i första hand. För att tolka dessa kan de förarbeten och motiv som 

ligger bakom lagar och författningar användas. Praxis, avgöranden från i första hand 

domstolar vid högsta instans, är av stor betydelse för tolkningen av lagstiftning. Som sista 

alternativ kan vägledning sökas i doktrin.14 Var riktlinjer från en internationell 

samarbetsorganisation får något värde som rättskälla framgår alltså inte direkt av 

rättskälleläran. Riktlinjerna har istället indirekt fått sådant värde genom praxis och förarbeten. 

 

Eftersom reglerna om internprissättning till sin natur inte är bundna till den svenska 

marknaden och svensk lagstiftning blir även OECDS: riktlinjer, Transfer Pricing Guidelines 

                                                
13 Sandgren, Claes. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 3:e uppl. Norstedts Juridik. Stockholm. 2015. s. 43. 
14 Peczenik, Alexander. Rättsordningens struktur. SvJT 1974 s. 369 ff.   
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for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, en betydelsefull källa. 

Riktlinjerna har fått status som rättskälla genom att anses utgöra tolkningsstöd vid 

tillämpningen av 14 kap. 19 § IL.  Den lagtext som är av störst vikt för arbetet utgår ifrån är 

inkomstskattelagens (1999:1229) 14:e kapitel. Lagens förarbeten har stor betydelse vid 

tolkningen av dess ordalydelse, något som gett dem stark ställning genom tillämpning av 

HFD.15 Relevant praxis i form av HFD:s tolkningar av korrigeringsregeln och EUD:s 

avgöranden är av stor vikt för arbetet. Doktrinen på området får en utfyllande och förklarande 

roll vid de otydligheter som uppkommit.  

 

1.4 Avgränsningar  
 

Det är inte möjligt att i ett arbete som det här med begränsad omfattning få med alla 

internprissättningens aspekter. Vid frågeställningar som rör nationell lagstiftnings förhållande 

till FEUF kan övriga grundläggande friheter utöver etableringsrätten komma att diskuteras i 

rättspraxis, för att hålla mig inom ramarna för uppsatsen har jag bortsett från sådana 

resonemang. Vid frågor som rör förflyttning av skattepliktiga inkomster till annat land att kan 

funderingar kring skatteflykt och den reglering som rör sådana omständigheter bli aktuella. 

Av utrymmesskäl kommer några sådana i få plats i denna uppsats. 

 

1.5 Forskningsläget  

 
Jag har under författandet av den här uppsatsen inte hittat något konkret som undersöker om 

den svenska korrigeringsregeln enligt 14 kap. 19 § IL strider mot etableringsfriheten. Jari 

Burmeister har i sin doktorsavhandling ”Internprissättning och omkarakterisering” undersökt 

korrigeringsregelns förhållande till OECD:s riktlinjer. Maria Hilling har i artikelserien ”Är det 

möjligt att utforma EU-förenliga skatteflyktsregler?” analyserat medlemsstaternas möjligheter 

till skatteflyktslagstiftning sett till de begränsningar som den fria rörigheten innebär för 

medlemsstaternas lagstiftningskompetens. Mattias Dahlberg ger i sin bok ”Internationell 

beskattning” en god översiktlig bild av de förhållanden som råder på området. Ben Terra och 

Peter Wattel har bidragit till kunskapsläget på området med sitt arbete ”European Tax Law”. 

Min förhoppning är att de slutsatser jag kunnat dra av forskningsläget tillsammans med den 

                                                
15 Tjernberg, Mats. Skatterättslig tolkning. Iustus. Uppsala. 2018, s 83. 
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rättspraxis som finns på området bidrar till att jag kan återge en rättvis bild av rättsläget som 

är väl förankrad i forskningen.   

  

1.6 Disposition  
 

Avsnitt 2 ger en övergripande redogörelse för OECD:s riktlinjer för internprissättning. Jag har 

ansett detta kapitel som nödvändigt att ha med denna teoretiska referensram för att skapa en 

förståelse för ämnet. Avsnittet går in på hur OECD:s riktlinjer uttrycks i svensk rätt genom 

korrigeringsregeln enligt 14 kap. 19 § IL och hur regeln har tillämpats av svenska domstolar. I 

avsnitt 3 görs en redogörelse för EU:s grundläggande principer, den delade 

lagstiftningskompentensen på området beskattningsrätt och EU-domstolens funktion. Hur 

EU-domstolen dömt i mål som rört inkomstkorrigering presenteras i avsnitt 4 innan mina 

sammanfattande slutsatser slutligen redogörs för i avsnitt 5.  
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2. Korrigeringsregeln och OECD:s riktlinjer 
 

2.1 Inledning  
 
Om en transaktions prissättning inte är en reflektion av marknaden kan det uppstå en 

snedfördelning av företagens skattskyldighet och staternas skatteinkomster. OECD:s 

modellavtal är ett resultat av en önskan om att uppnå samstämmiga tolkningsunderlag mellan 

olika staters skattelagstiftning. Detta för att skapa förutsebarhet och undvika risk för 

dubbelbeskattning vid gränsöverskridande transaktioner. Modellavtalet har införlivats i 

svensk skattelagstiftning genom den så kallande korrigeringsregeln enligt 14 kap. 19 § IL som 

är den svenska motsvarigheten till armlängdsprincipen som framgår av artikel 9 i OECD:s 

modellavtal.  

 
Korrigeringsregeln, som med nuvarande lagstiftning framgår av 14 kap. 19 § IL, har blivit en 

implementering av OECD:s modellavtal artikel 9. Regeln föreskriver att ett företags resultat 

ska räknas upp om det blivit lägre på grund av att avtalsvillkor vid en gränsöverskridande 

transaktion mellan närstående företag avviker från vad som skulle ha avtalats mellan 

oberoende näringsidkare. Kommunalskattelagens krav på avsevärd skillnad finns inte längre 

kvar, utan det räcker att inkomsten blivit lägre och att SKV kan göra sannolikt att det finns en 

intressegemenskap mellan företagen.16  

 

Ett av de centrala problemen med armlängdsprincipen som också är källan till en del kritik 

mot Riktlinjerna är att den utgår ifrån en fiktiv verklighet som inte är en reflektion av det 

verkliga företagsklimatet. Detta problem ligger i att armlängdsprincipen tillämpas som om 

transaktioner mellan företag inom intressegemenskap görs på samma sätt som mellan 

oberoende företag. Vid en jämförelse mellan företags verkliga vardag och armlängdsprincipen 

har det visat sig att det inte finns någon förankring mellan de två. Teorin bakom idén om att 

skapa multinationella företagsnätverk, till exempel genom att samla företag i koncerner, har 

varit att ska kostnadsfördelar som ska en konkurrenskraft som inte går att skapa mellan 

                                                
16 Prop. 1965:126 & prop. 1982/83:73. 
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oberoende parter. På så sätt blir armlängdsprincipen en motkraft som hindrar ekonomisk 

integration när den inte är förankrad i företagsekonomisk verklighet.17 

 

Den problematik och kritik som omgärdar armlängdsprincipen och dess tillämpning har lett 

till att alternativa förslag har tagits fram för att hindra multinationella företagsgrupper från att 

åtnjuta skattefördelar genom att vinster flyttas med hjälp av internprissättning. Ett av dessa 

förslag är europeiska kommissionens förslag om Common Consolidated Corporate Tax 

Base.18 Men än så länge är det OECD:s riktlinjer som är den vedertagna metoden, och någon 

redogörelse för de alternativa förslagen görs inte i denna uppsats.  

 

2.2 Avtalspart som gynnas ska vara skattskyldig i annat land   
 

Korrigeringsregeln gäller när det företag som får ett högre resultat av transaktionen inte är 

skattskyldigt för inkomsten i Sverige enligt IL. Regeln blir också tillämplig när det företag 

som gynnas genom transaktionen är skattskyldigt i Sverige men inkomsten är undantagen från 

beskattning enligt skatteavtal. Korrigeringsregeln blir dessutom tillämplig vid 

royaltyersättningar om mottagaren enligt skatteavtal inte beskattas för inkomsten i Sverige.19 

Av avtalsrekvisitet följer att det krävs att minst två rättssubjekt är part i transaktionen för att 

korrigeringsregeln ska kunna tillämpas. Dahlberg menar att detta kan innebära att 

korrigeringsregeln inte kan användas på transaktioner inom ett och samma aktiebolag som har 

verksamhet i flera länder.20   

 

2.3 Ekonomisk intressegemenskap  
 

För att korrigeringsregeln ska blir tillämplig krävs enligt 14 kap. 19 § p. 2 IL att det görs 

sannolikt att en ekonomisk intressegemenskap föreligger mellan parterna. Vad som menas 

med ekonomisk intressegemenskap framgår av 14 kap. 20 § IL. Lagstiftningen tar upp två 

olika konstellationer, och det är inte bara formella intressegemenskaper som är avgörande, 

utan det räcker att en reell intressegemenskap existerar.21 Ekonomisk intressegemenskap 

                                                
17 Prop. 2009/10:17 s. 21. 
18 Terra, Ben JM.; Wattel, Peter J. European Tax Law, 7:e uppl. Amsterdam. 2018, s. 209.  
19 Prop. 1999/2000:2, del 2, s. 188.  
20 Dahlberg, Mattias. Internationell beskattning, 5:e uppl. Studentlitteratur. Stockholm. 2020.  s. 168. 
21 Prop. 1965:126 s. 15. 
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anses föreligga när en näringsidkare, direkt eller indirekt, deltar i ledningen av en annan 

näringsidkares företag eller äger del i detta företag. Ekonomisk intressegemenskap anses 

dessutom föreligga när samma personer, direkt eller indirekt, delar i ledningen eller 

övervakningen av flera företag eller äger andelar i företagen. Det framgår inte av lagtexten 

hur stort ägande som krävs. Av förarbeten22 och OECD:s riktlinjer23 framgår att det är direkt 

eller indirekt ägande av den omfattning som gäller för definitionen av moder- och 

dotterbolagsförhållanden som ska gälla som sådant ägande som gör att armlängdsprincipen 

ska tillämpas på transaktioner mellan företagen. 

 
2.4 Andra skäl  
 

Det är av vikt att belysa att det krävs ett samband mellan transaktionen och 

intressegemenskapen, alltså att den ena beror på den andra. Det kan finnas andra skäl till en 

felaktig prissättning som inte blir föremål för korrigering. Om det av omständigheterna 

framgår att gynnsamma avtalsvillkor beror på annat är den ekonomiska intressegemenskapen 

ska korrigeringsregeln inte tillämpas, detta framgår av 14 kap. 19 § 3 p. IL. Det har varit 

lagstiftarens åsikt att det kan finnas andra skäl till annan prissättning än marknadspriser. Detta 

till exempel vid introduktionen av nya varor eller när priserna varierar mellan olika 

marknader.24 På grund av företagets förmåga att ta fram information om prissättningen och 

motivering till denna har lagstiftaren ansett det som naturligt att bevisbördan vid sådana fall 

läggs på näringsidkaren.25 Av förarbeten framgår dock att det inte ska anses som acceptabelt 

att svenska företag genom felaktig prissättning finansierar investeringar i utländska 

dotterbolags tillgångar.26 

 

 2.5 Bevisbördan  
 

Av 14 kap. 19 § IL framgår att sannolika skäl för att ekonomisk intressegemenskap föreligger 

krävs för att frågan om eventuellt felaktig internprissättning ska aktualiseras. Kravet på 

sannolika skäl är en förmildring av SKV:s bevisbördan till följd av att sekretess och andra 

hinder i andra skattejurisdiktioner kan försvåra myndighetens arbete om beviskraven varit 

                                                
22 Prop. 1965:126 s. 65. 
23 OECD s. 30. 
24 Mattias Dahlberg, s. 169. 
25 Prop. 1982/83:73 s. 11.  
26 Prop. 1965:126 s. 57 f. 
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enligt den tidigare gällande lagstiftningen.27 Vid beslut som rör tillämpningen av 14 kap. 19 § 

IL ska SKV tillämpa försiktighetsprincipen när prisjämförelser görs, då det kan finnas 

godtagbara skäl till ett avvikande pris.28 Som nämnts ovan åligger det den skattskyldige att 

visa att det finns särskilda skäl att tillämpa en viss prissättning som skulle kunna bli föremål 

för korrigering. Det är dock SKV som har bevisbördan för att en felprissättning föreligger och 

att inkomstjustering ska göras. Den skattskyldige har i sin tur en skyldighet att lämna de 

upplysningar och det material som behövs för att kunna göra en beräkning.29 

 

2.6 Jämförbarhetsanalys  
  
Centralt för tillämpningen av armlängdsprincipen är en jämförelse av en transaktion mellan 

företag i intressegemenskap med hur transaktionen behandlats mellan oberoende företag.30 

För att kunna göra en sådan analys krävs först ett konstaterande av att en intressegemenskap 

föreligger. Som nämnt ovan finns i svensk lagstiftning ett tydliggörande av vad som är en 

intressegemenskap genom 14 kap. 20 § IL, som är en implementering av artikel 9 1 st. i 

OECD:s modellavtal. Riktlinjerna ger en fördjupad vägledning vid en sådan analys.  

 

Riktlinjerna tar upp de två aspekter som är centrala vid en jämförbarhetsanalys. Den första är 

att identifiera affärsmässiga och finansiella kopplingar mellan företagen i en kontrollerad 

transaktion för att kunna identifiera omständigheter kring transaktionen och göra en korrekt 

avgränsning. Den andra består av att den jämföra resultatet av den första aspekten med hur 

situationen ser ut mellan jämförbara, oberoende företag.31  

 

Det som gör jämförbarhetsanalys svår att tillämpa i praktiken är identifieringen av en 

okontrollerad transaktion, jämförelsetransaktionen, som liknar den transaktion som är föremål 

för granskning.32 Att jämföra den avgränsade transaktionen med relevanta aspekter som råder 

vid jämförbara transaktioner mellan oberoende företag innebär också viss 

tillämpningsproblematik. Jämförelsetransaktionen behöver dock inte vara identisk med den 

                                                
27 Skatteverket, Handledning internationell beskattning, 2011, s. 228.  
28 Prop. 1982/83:73 s. 12.  
29 Ibid.  
30 OECD s 35. 
31 OECD s. 43.  
32 OECD s. 147.  
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kontrollerade transaktioner, vissa skillnader är godtagbara till den grad att beräkningen av 

skillnaderna kan göras tillräckligt exakt.33 

 

2.7 Beräkning av armlängdspriset  
 

Det finns flera olika metoder för att beräkna armlängdspriset, alltså det pris som av OECD 

anses vara det pris som hade gällt om en produkt sålts enligt marknadsmässiga villkor. De 

traditionella metoderna innefattar marknadsprismetoden, återförsäljningsmetoden och 

kostnadsplusmetoden. Marknadsprismetoden är den metod som används för att det pris som 

används vid en transaktion mellan närstående företag med det pris som använts vid liknande 

omständigheter mellan oberoende företag. Priset vid jämförelsetransaktionen accepteras som 

måttstock om det inte finns några skillnader mot den kontrollerade transaktionen, eller om det 

finns skillnader som är tillräckligt noggrant framräknade.34 Om det finns en tydlig skillnad 

mellan priset vid den kontrollerade transaktionen och priset vid jämförelsetransaktionen ska 

detta ses som en tydlig indikation på att prissättningen inte skett i enlighet med 

armslängdsmetoden.35 Om någon av dessa metoder inte kan anses leda fram till att ett 

hypotetiskt marknadspris kan beräknas finns därtill så kallade transaktionsbaserade 

vinstmetoder.  

 

De transaktionsbaserade vinstmetoderna blir aktuella att tillämpa främst vid fall då båda 

parternas bidrag till transaktion är av unik och värdefull natur i förhållande till 

jämförelsetransaktionen eller när parterna är integrerade i en hög grad.36 Om det är möjligt att 

tillämpa både transaktionsbaserade vinstmetoder och någon av de traditionella metoder som 

nämnts ovan ska företräde lämnas till någon av de traditionella metoderna.37 I det fall som det 

blir aktuellt att tillämpa transaktionsbaserade vinstmetoder vid beräkningen av 

armlängdspriset finns det två olika metoder att välja mellan.38 

 

OECD påstår inte att någon metod skulle kunna täcka alla typer av transaktioner, men i de 

allra flesta fallen ger riktlinjerna god vägledning. Vilken metod som väljs varierar från fall till 

                                                
33 OECD s. 147. 
34 OECD s. 101 
35 OECD s. 63.  
36 OECD s. 98. 
37 OECD s. 98.  
38 OECD s. 98. 
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fall, men valet ska anpassas efter det enskilda fallets omständigheter, till exempel tillgången 

av tillförlitlig information.39  

 

Svårigheterna till trots anser OECD att marknadsprismetoden, tack vare dess direkthet, är att 

föredra framför andra metoder. För att kunna jämföra transaktioner föreslår OECD att 

ansträngningar kan vara värda att lägga på att justera datainsamlingen.40 

 

2.8 Rättspraxis 
 

Av den rättspraxis som finns gällande internprissättning framgår att SKV:s bevisbördan har 

gjort det svårt att nå någon större framgång. Något som gör det svårt för SKV är att den 

kontrollerade transaktionen ska ha skett på grund av intressegemenskap mellan de 

avtalsslutande parterna, det räcker inte att intressegemenskapen föreligger.41 

 

Av stor betydelse för rättsläget är det så kallade Shell-målet.42 Målet, som nämns 

genomgående i litteratur och förarbeten, handlade om svenska Shells inköp och transport av 

råolja från ett brittiskt systerbolag. Rättsfallet resulterade i flera prejudicerande slutsatser, till 

exempel OECD:s riktlinjers betydelse vid tolkningen av 14 kap. 19 § IL. I domskälen uttalade 

RegR, med stöd i ett antal tidigare domar, att riktlinjerna och dess kommentarer inte är 

bindande för SKV men att de ger en god och välbalanserad belysning av problematiken, 

vilket har lett till att de tillmäts stor betydelse vid tolkningen av svensk skattelagstiftning.43 

Riktlinjernas rättskällevärde framgår dessutom av ett stort antal av Sveriges skatteavtal. Av 

kommentaren till artikel 9 i skatteavtal baserade på OECD:s modellavtal följer att de 

avtalsslutande länderna förbinder sig att tillämpa riktlinjerna.44  Vad gäller riktlinjernas värde 

som rättskälla inom EU-rätten visar praxis från EUD att de kan användas som riktmärke för 

medlemsstaternas arbete för att motverka dubbelbeskattning.45  

 

RegR fastställde vidare att under- respektive överpriser under ett beskattningsår kan kvittas 

mot varandra.  Domstolen uteslöt i Shell-målet inte heller möjligheten att kvitta ett underpris 

                                                
39 OECD s. 97 
40 OECD s. 93. 
41 Arvidsson, Richard Värdeöverföringar, Svensk skattetidning 1998:10 s 1009.  
42 RÅ 1991 ref. 107.  
43 Prop. 2005/06:169 s. 89.  
44 Punkt 1 i kommentaren till artikel 9 i OECD:s modellavtal. 
45 Dom av den 13 mars 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C-525/04, EU:C:2006:436 p. 49. 
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ett beskattningsår mot ett överpris ett annat beskattningsår, men frågan ansågs vara föremål 

för prövning från fall till fall. Ett liknande resonemang om att sådana så kallade 

kompensationsinvändningar inte behöver avse aktuellt år har varit skäl till att inte tillämpa 

korrigeringsregeln även i andra fall.46 

 

SKV vägrade ett bolag ränteavdrag med hänvisning till 14 kap. 19 § IL. Bolaget hade 2003 

ingått låneavtal med sitt schweiziska moderbolag. 2008 skrevs lånen om och räntan höjdes 

med 2,5 procentenheter. SKV menade att en oberoende låntagare inte utan vidare hade 

accepterat en sådan räntehöjning av ett befintligt lån. Förvaltningsrätten gick på bolagets linje 

och menade att det var SKV:s sak att visa att den nya räntan inte var marknadsmässig, en 

direkt jämförelse mellan räntan 2003 och räntan 2008 räckte således inte. Kammarrätten och 

HFD gick istället på SKV:s linje. Prövningen av avtalsvillkoren behövde därmed inte göras så 

att villkoren jämfördes med marknadsmässiga villkor, utan det räckte att konstatera att den 

ändring av villkoren som gjorts inte gjorts på marknadsmässigt vis.47 

 

För att kunna besluta om skattetillägg med stöd av 14 kap. 19 § IL har HFD i praxis uttryckt 

ökad bevisbördan för SKV. I en sådan situation räcker inte att SKV visar att resultatet blivit 

lägre. SKV måste i sådana fall ”visa att det klart framgår att de priser som avtalats (…) 

avviker från vad som skulle ha avtalats mellan oberoende näringsidkare”.48 

 

Vid jämförelse av transaktioner ska hänsyn tas till att avvikande avtalsvillkor mellan företag i 

intressegemenskap kan skilja från de villkor som gällt mellan oberoende parter kan bero på 

omständigheter som är resultat av intressegemenskapen. Sådana avvikande avtalsvillkor ska 

inte ligga till grund för inkomstjustering. HFD har fastställt detta i praxis genom att i mål som 

rörde ränta på lån från moderbolag till dotterbolag. Domstolen ansåg att intressegemenskapen 

innebar särdrag som påverkade kreditrisken vilket i sin tur innebar att räntevillkor som avvek 

från den ränta som gällt vid extern långivaren kunde godtas som prissättning enligt 

armlängdsprincipen.49 

 

                                                
46 Se exempelvis RÅ 2004 ref. 13.  
47 HFD 2016 ref 45. 
48 HFD 2019 not. 20 p. 19.  
49 RÅ 2010 ref. 67 
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Kammarrätten har prövat om frågan om vederlagsfria moderbolagsgarantier lika de som var 

aktuella för prövning i målet Hornbach (se avsnitt 4.3) och kommit fram till att 1) 

moderbolagsgarantier inte kan jämföras med bankgarantier och 2) det av 14 kap. 19 § IL 

framgår att resultatet ska ha blivit lägre till följd av felprissättningen. I och med att resultatet 

inte blir lägre av ett vederlagsfritt bankåtagande så har någon korrigering inte heller ansetts 

kunna göras.50 Det finns dock mål där utfallet blivit det motsatta när den skattskyldige i sin 

interna finansiella kontroll konstaterat att garantin innebar uteblivna intäkter.51 Vad gäller 

räntefria lån till utländska dotterbolag har frågan prövats i högsta instans, men inte efter det 

att undantaget enligt 14 kap. 19 § 3 p. IL gällande andra skäl införts.52 

 

2.9 Sammanfattande slutsatser 
 
Korrigeringsregeln, som framgår av 14 kap. 19 § IL, ger SKV möjlighet att korrigera ett resultat som 

blivit lägre till följd av att villkor vid transaktioner mellan företag i intressegemenskap avvikit från vad 

som hade avtalats mellan oberoende parter. Korrigeringsregeln har blivit en svensk implementering av 

OECD:s riktlinjer, och riktlinjernas rättskällevärde framgår av praxis och förarbeten. Regeln tillämpas 

enbart på internationella förhållanden, då den part som gynnas av en transaktion ska vara skattskyldig 

i ett annat land. Att avtalsvillkor ska motsvara vad som skulle ha avtalats mellan oberoende parter 

innebär inte att prissättningen måste motsvara marknadsmässiga villkor. Avvikande från 

marknadsmässiga villkor kan anses vara motiverat av affärsmässiga skäl. Sådana skäl kan vara 

marknadsintroduktioner eller att det råder prisvariation mellan olika marknader. Av förarbeten framgår 

att finansiering av utländska dotterbolags tillgångar inte kan ses som ett sådant affärsmässigt skäl. 

Detta hindrar inte ett svenskt moderbolag från att utfärda vederlagsfria bankgarantier för sina 

utländska dotterbolags skulder då detta inte har ansetts innebära en minskning av moderbolagets 

resultat.  

 

Centralt för tillämpningen av armlängdsprincipen är en jämförelse av en transaktion mellan 

företag i intressegemenskap med hur transaktionen behandlats mellan oberoende företag. För 

att kunna göra en sådan analys krävs först ett konstaterande av att en intressegemenskap 

föreligger.  Två aspekter är centrala vid en jämförbarhetsanalys. Den första är att identifiera 

affärsmässiga och finansiella kopplingar mellan företagen i en kontrollerad transaktion för att 

kunna identifiera omständigheter kring transaktionen och göra en korrekt avgränsning. 

                                                
50 Se bl.a. Kammarrätten i Göteborg, målnr 1163-1995 och Kammarrätten i Sundsvall målnr 3974-1996. 
51 Kammarrätten i Stockholm, målnr 5604-2000.  
52 Räntefria lån behandlades i exempelvis RÅ 1984 1:16. 



 17 

Därefter kan analysen försätta med en beskrivning av de enskilda företagens funktion i 

intressegemenskapen och sedan en analys av den enskilda transaktioner.  

 

Det som gör jämförbarhetsanalys svår att tillämpa i praktiken är identifieringen av en 

okontrollerad transaktion, jämförelsetransaktionen, som liknar den transaktion som är föremål 

för granskning. Den andra aspekten är att jämföra den avgränsade transaktionen med 

relevanta aspekter som råder vid jämförbara transaktioner mellan oberoende företag. 

Jämförelsetransaktionen behöver inte vara identisk med den kontrollerade transaktioner, vissa 

skillnader är godtagbara till den grad att beräkningen av skillnaderna kan göras tillräckligt 

exakt. 

 

OECD har arbetat fram fem olika metoder för beräkningen av armlängdsprincipen. Metoderna 

kan delas in i de traditionella metoder som innefattar marknadsprismetoden, 

återförsäljningsmetoden och kostnadsplusmetoden. När ingen av de traditionella metoder är 

lämpliga för det enskilda fallen finns dessutom två transaktionsbaserade vinstmetoder som 

innebär att armlängdspriset kan bestämmas genom den nettovinst som en realisation ger 

upphov till, eller genom att en transaktions vinster och förluster fördelas med hänsyn till 

exempelvis parternas risktagande. Ingen av metoderna anses vara felfria men ändå så pass 

träffsäkra att någon av dem alltid ska gå att tillämpa. Vilken som används bestäms efter 

situationens omständigheter.   
 

För att underlätta för SKV har bevisbördan förmildrats så att det räcker att myndigheten kan påvisa 

sannolika skäl för att en intressegemenskap föreligger. Av praxis framgår dock att SKV har haft svårt 

för att bevisa att skäl för inkomstkorrigering föreligger. Av korrigeringsregeln följer nämligen att dess 

tillämpning kräver att transaktionen som minskat resultatet kommit till på grund av 

intressegemenskapen, det räcker inte att intressegemenskapen föreligger. Jag tolkar detta som att 

korrigeringsregeln ska ses som en typ av skatteflyktsregel som är avsedd att hindra eller korrigera 

fiktiva upplägg där någon felprissättning inte är motiverad av annat än skattemässiga skäl.   
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3. EU och etableringsfriheten  
 
3.1 Inledning  
 

Rättsstatsprincipen utgör det fundament som EU vilar på. Allt som EU gör ska utgå ifrån de 

fördrag som frivilligt och demokratiskt godkänts av samtliga medlemsstater. Det finns två 

grundfördrag som anger EU:s mål, regler, beslutsordning och interna förhållanden. Ett av 

dessa är Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) som ursprungligen 

upprättades genom Romfördraget.  

 

Beskattning framgår inte uttryckligen av artiklarna 3-6 FEU som ett område där EU har 

lagstiftningskompetens. Praxis från EUD har fastslagit att medlemsstaterna har kompetens att 

själva stifta lagar gällande direkt beskattning, men att unionsrätten ska beaktas vid utövandet 

av den behörigheten i enlighet med artiklarna 2 och 3 FEUF.53 Vid en tvist i en medlemsstat 

gällande en nationell bestämmelses samstämmighet med EU-rätten ska den nationella 

domstolen, i enlighet med artikel 267 FEUF hänskjuta tolkningsfrågan till EUD.  På så sätt 

kan EUD lämna förhandsavgöranden som meddelar om lagstiftning eller rättspraxis i en 

medlemsstat är förenlig med EU-rätten.54 

 

Ett av de mål som avgjorts i EUD varit av betydelse för balanseringen av unionens strävan 

efter etableringsfrihet enligt artikel 49 FEUF och medlemsstaternas lagstiftningskompentens 

på skatteområdet är målet Marks & Spencer.55 Målet gällde avdragsrätten för slutliga förluster 

i dotterbolag. EUD konstaterade där att proportionerliga nationella bestämmelser som 

inskränker i EU-fördragen kan vara rättfärdigade om de säkerställer en välavvägd fördelning 

av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna såväl som risken för skatteundandragande. De 

nationella regler som var aktuella i målet ansågs gå utöver vad som var nödvändigt och 

slutliga förluster i dotterbolag med säte i annan medlemsstat blev på så sätt möjliga.56  

 

Den del av FEUF som är av intresse för denna uppsats är den fria etableringsrätten. I detta 

avsnitt görs en redogörelse för vad den innebär och hur inskränkningar i EU:s fördrag kan 

göras via den nationella lagstiftningen 

                                                
53 Terra och Wattel s. 8.  
54 Ibid.  
55 Lodin m.fl. s. 678. 
56 Ibid. 
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3.2 Etableringsfrihet  
 

Enligt artikel 49 FEUF har EU-medborgare, såväl fysiska som juridiska personer, rätt att 

etablera sig i och flytta verksamhet till andra länder inom unionen. Av EUD:s praxis på 

området är målet Kommissionen mot Frankrike (avoir fiscal-målet)57 av betydelse. Frankrike 

tillämpade ett avoir fiscal-system, som innebar att den skattskyldige gottgjordes vid 

utdelningsbeskattningen för den inkomstskatt som betalats av det utdelande bolaget. Systemet 

innebar dock att utländska bolag med fast driftställe i Frankrike inte fick något 

tillgodohavande trots att de var skattskyldiga för utdelning på samma sätt som obegränsat 

skattskyldiga. EUD fann att detta utgjorde en diskriminering av utländska bolag som stred 

mot etableringsfriheten. Det är dock inte något krav att den nationella lagstiftningen är direkt 

diskriminerande för att hinder mot etableringsrätten ska kunna anses föreligga.58 

 
Av artikel 5.2 FEU följer att EU:s lagstiftningskompentens inte får gå utöver vad 

medlemsstaterna genom fördragen överlåtit. Etableringsfriheten innebär ett förbud mot 

nationell lagstiftning som diskriminerar på ett sådant sätt att etablering i en annan 

medlemsstat kan komma att hindras. Detta gäller lagstiftning som hindrar etablering i både 

det egna landet och i annat land.59 EUD har i praxis fastslagit att etableringsfriheten är 

tillämplig på medlemsstaternas skattelagstiftning och att nationella regler kan åsidosättas om 

de kan anses hindra etableringsrätten.60 

 

3.3 Inskränkningar i etableringsfriheten   
 

Att nationell lagstiftning inte får strida mot den etableringsfriheten innebär inte att 

medlemsstaterna helt förlorat lagstiftningskompetens gällande vissa frågor som kan vara av 

betydelse för enskilda nationella intressen. Av artikel 52 FEUF framgår vissa förutsättningar 

som rättfärdigar att medlemsstaterna lagstiftar på ett sätt som skulle kunna hindra 

etableringsfriheten. 

                                                
57 Kommissionen mot Frankrike EU:C:1985:413. 
58 Dom av den 21 november 2002, X och Y, C-436/00, EU:C:2002:704 p. 65.  
59 Dom Imperial Chemical Industries mot Colmer EU:C:1998:370 p. 21. 
60 Ibid p. 30. 
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Praxis gällande godtagbar lagstiftning som kan komma att hindra den fria etableringsrätten 

bygger på den så kallade rule of reason-doktrinen.61 Doktrinen har utvecklats genom praxis 

sedan år 1979 och behandlar medlemsstaternas rätt att frångå EU:s grundläggande friheter.62 

Vad gäller den fria etableringsrätten kommer doktrinens kriterier för den nationella 

lagstiftningen till uttryck i målet Gebhard.63 Dessa kriterier innebär att nationell lagstiftning 

ska:  

1. Vara tillämplig på ett icke-diskriminerande sätt,  

2. Framstå som motiverad med hänsyn till ett trängande allmänintresse, 

3. Vara ägnad att säkerställa den målsättning som eftersträvas och   

4. Inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dess målsättning.64 

 

Punkt 4 i rule of reason-doktrinen ger uttryck för proportionalitetsprincipen. Denna princip 

innebär att nationell lagstiftning som står i strid med EU-rätten kan vara rättfärdigad på alla 

andra sätt, men ändå underkännas om den anses gå utöver vad dom kan anses vara nödvändigt 

för att uppnå det eftersträvade syftet. Med stöd i rule of reason-doktrinen har praxis gällande 

medlemsstaternas rätt att lagstifta på skatteområdet i strid med den fria etableringsrätten 

utvecklats. Den praxis som arbetats fram innebär ett rättfärdigande av att medlemsstaterna har 

en skattelagstiftning vars syften är att:  

- förhindra skatteflykt,  

- bevara en välavvägd fördelning av beskattningsrätten,  

- bevara skattesystemets inre sammanhang,  

- bevara effektiv skattekontroll, och  

- att bevara territorialprincipen65 

 

Territorialprincipen nämndes för första gången i EUD:s praxis vid, sidan om saken, i målet 

Futura Participations SA.66 Domstolen uttryckte i målet att ett nationellt skattesystem som 

stämmer överens med territorialprincipen inte kan anses vara diskriminerande.67 Av principen 

                                                
61 Dahlberg s. 239.  
62 Dom av den 20 februari 1979, Rewe-Zentral AG mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, C-120/78, 
EU:C:1979:42. 
63 Dom av den 30 november 1995, Reinhard Gebhard mot Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di 
Milano, C-55/94, EU:C:1995:411. 
64 Ibid. p. 37.  
65 Terra, Ben JM.; Wattel, Peter J. European Tax Law, 7:e uppl. Amsterdam. 2018. s. 37.  
66 Dom av den 16 juli 2009, Futura Immobiliare and Others, C-254/08, EU:C:2009:479.  
67 Ibid. p. 20-22. 



 21 

följer att bolag i medlemsstaterna inte har rätt att flytta vinster och förluster mellan 

skattejurisdiktioner efter egna önskemål. Detta för att undvika att medlemsstaternas rätt att ta 

ut skatt på bolagsvinster ska nötas bort till förmån för den skattejurisdiktion vari bolaget som 

vinner fördel av en intern transaktion har sin hemvist.68 

 

Nationell lagstiftning som innebär inkomstkorrigering baserad på OECD:s riktlinjer har inte 

ansetts gå utöver vad som är nödvändigt enligt proportionalitetsprincipen. I alla fall inte till 

den del som lagstiftningen ur ett objektivt perspektiv kan anses hindra skattebaserodering som 

beror på att en artificiell närståendekrets skapats med hänsyn till inkomstbeskattningen.69 För 

att en medlemsstat ska kunna göra en skattekorrigering i sådana fall ska två krav först vara 

uppfyllda. För det första ska den skatteskyldige som misstänks avvika från 

armlängdsprincipen ges möjlighet att, utan onödig administrativ börda, bevisa att den 

kontrollerade transaktionens ”felaktiga” prissättning beror på affärsmässiga skäl. För det 

andra får skattekorrigeringen inte gå utöver den del av prissättningen som inte stämmer 

överens med armlängdsprincipen.70  

 

3.4 EU-domstolen (EUD) 
 

En av EUD:s roller är att påskynda integrationsarbetet inom unionen. Framförallt sker detta 

genom att medlemsstaternas domstolar i enlighet med artikel 267 FEUF kan hänskjuta 

tolkningsfrågor gällande fördraget. Om EU-rätten gällande en viss frågeställning inte är helt 

klar föreligger en skyldighet att inhämta EUD:s tolkning vid avgöranden i högsta instans.71 

EUD:s tolkningsavgöranden är formellt bindande för den domstol som gjort begäran, men i 

praktiken är de prejudicerande inom hela EU.72 

 

Vad gäller skattefrågor bedömer EUD inte enskilda tvister utan fungerar istället som en 

författningsdomstol som har att avgöra huruvida nationell lagstiftning står i strid med EU-

fördragen.73 Fördragen har ansett vara tillämpliga på medlemsstaternas direkta beskattning, 

                                                
68 Terra och Wattel s. 37. 
69 Helminen, Marjaana. EU Tax Law – Direct taxation. 2020 edition. IBFD, avsnitt 5.1. 
70 Dom av den 21 januari 2010, SGI, C-311/08, EU:C:2010:26, p. 71-72. 
71 Lodin mfl. s. 673. 
72 Ibid. s. 674.  
73 Lodin mfl. s. 674. 
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och skattebestämmelser som hindrar den fria etableringsrätten kan åsidosättas.74 När EUD har 

att bedöma en medlemsstats skatteregels förenlighet med fördragen kan processen 

sammanfattas till tre steg. Dessa steg innebär att domstolen 1) fastställer om den skattskyldige 

utövat någon av de rättigheter som följer av den fria rörligheten, 2) bedömer om den 

nationella bestämmelsen utgör ett hinder för den fria rörligheten, och 3) undersöker om den 

nationella bestämmelsen kan anses vara motiverad även om den inte är förenlig med EU-

rätten.75  

 

3.5 Sammanfattande slutsatser 
 
FEUF är ett av de fördrag som utgör grunden för det arbete EU gör enligt rättsstatsprincipen. 

Av artikel 119 FEUF framgår ett av målen med EU, vilket går ut på att skapa en enhetlig 

europeisk marknadsekonomi. Den direkta beskattningsrätten är dock till stor del fortfarande 

en del av medlemsstaternas lagstiftningskompetens. Medlemsstaterna får därmed själva 

bestämma vilka skatterättsliga regler som ska gälla, så länge som reglerna inte strider mot 

fördragen.  

 

Av artiklarna 49-55 FEUF följer att samtliga EU-medborgare, fysiska och juridiska, har rätt 

att etablera sig i och flytta verksamhet till andra länder inom unionen. Detta innebär att 

nationell skattelagstiftning inte får innebär att den hindrar etablering i det egna landet eller i 

andra medlemsstater.  

 

För att inte helt hindra nationell lagstiftning som skulle kunna stå i strid med EU-fördragen 

har EU-domstolen genom praxis arbetat fram den så kallade Rule of reason-doktrinen. I målet 

Gebhard avhandlades de kriterier som ska vara uppfyllda för att ett rättfärdigande av nationell 

lagstiftning som strider mot etableringsrätten. Dessa kriterier innebär att lagstiftningen ska 

uppfylla krav på tillämpning, motivering, målsättning och proportionalitet. Vad gäller Rule of 

reason-doktrinens betydelse för den nationella beskattningsrätten har EUD:s praxis arbetats 

fram på sådant sätt att den ska sträva efter att upprätthålla en välavvägd fördelning av 

beskattningsrätten mellan medlemsstaterna och principen om staternas territoriella 

beskattningsrätt. 

                                                
74 Dom av den 28 januari 1986, Kommissionen mot Franska republiken, C-270/83, EU:C:1986:37. 
75 Hilling, Maria. SvSkT 2012:10 s. 814. 
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4. EUD:s praxis gällande internprissättning  
 

4.1 C-311/08 SGI – Skydd av medlemsstaternas beskattningsrätt  
 

Målet SGI behandlade tolkningen av fördragets bestämmelser om fri rörlighet i förhållande 

till nationella korrigeringsregler. De belgiska bestämmelser som var aktuella för prövning var, 

i likhet med den svenska korrigeringsregeln, regler som kunde ses som en implementering av 

artikel 9 i OECD:s modellavtal. Reglerna, som framgick av artikel 26 i code des impôts sur 

les reveus (lag om inkomstskatt) möjliggjorde för den belgiska skattemyndigheten att 

korrigera ett belgiskt bolags resultat om det minskats till följd av transaktioner med 

närstående utländska bolag om villkoren för transaktionen avvek från vad som hade avtalats 

mellan oberoende parter.  

 

Det belgiska bolaget Société de Gestion Industrielle SA (SGI) hade lämnat ett räntefritt lån till 

ett franskt dotterbolag. SGI hade dessutom betalat ut styrelsearvoden till en styrelseledamot 

med hemvist i Luxemburg. Vad gäller styrelsearvodena ansåg den belgiska 

skattemyndigheten att de inte stod i proportion till den nytta ledamoten tillfört bolaget och 

vägrade att låta bolaget göra avdrag. Det räntefria lånet till det franska dotterbolaget var enligt 

skattemyndighetens av sådan art som inte hade avtalats mellan oberoende parter och justerade 

upp SGI:s resultat med ett belopp som motsvarade en fiktiv ränta på 5 procent.  

 

Beslutet överklagades till belgisk domstol. Det konstaterades här att det räntefria lånet inte 

kunde anses vara affärsmässigt motiverat samt att styrelsearvodena inte var avdragsgilla som 

kostnader. Det faktum att den korrigering som gjordes vid fel prissatta gränsöverskridande 

transaktioner inte gällde transaktioner inom Belgien gjorde dock att domstolen ställde sig 

frågande till den belgiska lagstiftningens förenlighet med principen om fri etableringsrätt 

enligt artikel 49 FEUF alternativt fri rörlighet av kapital enligt artikel 63 FEUF.  

 

Den hänskjutande domstolen vände sig därmed till EUD för att få svar på vilken frihet som är 

tillämplig, om friheten hindras av belgisk lagstiftning och slutligen huruvida lagstiftningen i 

så fall ändå kan rättfärdigas.  
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Att den belgiska lagstiftningen skulle innebära en eventuell inskränkning i den 

etableringsfriheten konstaterades. Detta på grund av att någon inkomstkorrigering inte gjordes 

när belgiska bolag genomförde transaktioner med andra belgiska bolag. En sådan restriktion 

av utomlands belägna dotterbolag ansågs av domstolen kunna avhålla belgiska bolag från att 

etablera sig i andra länder.76 Att den belgiska lagstiftningen kunde hindra den fria 

etableringsrätten innebar dock inte att den var ogiltig. Efter att ha konstaterat att en 

inskränkning kunde föreligga hade domstolen att gå vidare och avgöra om den nationella 

lagstiftningen kunde anses som rättfärdigad.  

 

Vid frågeställningen kring ett eventuellt rättfärdigande av den nationella lagstiftning som var 

aktuell i målet började domstolen med att konstatera att det av domstolens praxis följer att det 

kan finnas godtagbara skäl för nationell lagstiftning som strider mot etableringsfriheten. Detta 

om den är motiverad av allmänintresse, och ändamålet med lagstiftningen är lagenligt och 

förenligt med fördragen. Om bolag med hemvist i ett annat land tilläts att göra 

vinstöverföringar till närstående bolag i andra länder i forma av avvikande eller vederlagsfria 

förmåner hade detta riskerat att rubba den välavvägda fördelningen av beskattningsrätten 

mellan medlemsstaterna. Detta var något som EUD lyfte fram som skäl till att 

medlemsstaterna tillåts att lagstifta på sådant sätt att den fria etableringsrätten inskränks.77 

 

Den belgiska regeringen anförde att syftet med den nationella lagstiftningen var att bekämpa 

skatteflykt genom att korrigera gränsöverskridande transaktioner mellan närstående företag 

vars villkor avviker från dem som avtalats mellan oberoende parter. För att sådant villkor 

skulle anses föreligga krävdes enligt belgisk lagstiftning att ”den som erhåller en förmån 

berikas och att den som beviljar förmånen inte erhåller något vederlag som svarar mot denna 

fördel”.78 

 

För att upprätthålla fördelningen av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna redogjorde 

domstolen för den praxis som slagit fast att det kan vara nödvändigt att tillämpa en 

medlemsstats skatteregler vid gränsöverskridande transaktioner mellan närstående företag till 

en annan medlemsstat.79 Uttrycket ”en välavvägd fördelning av beskattningsrätten mellan 

                                                
76 Dom SGI EU:C:2010:26 p. 55.  
77 Ibid. p. 56. 
78 Ibid. p. 58-59. 
79 Ibid.  p. 62. 



 25 

medlemsstaterna” är något som domstolen återkommer till ett flertal gånger utan att någon 

riktig definition av begreppet ges. Vid en sådan fördelning har det dock uttryckts att den kan 

göras med vägledning av OECD:s modellavtal.80 Principen om en välavvägd fördelning av 

beskattningsrätten ämnar skydda källstaten från skattebaserodering som beror på 1) 

importerade förluster, 2) export av beskattningsunderlag genom exempelvis höga räntor på 

koncerninterna lån eller internprissättning och 3) emigration av den skattskyldige och dennes 

obeskattade överskott.81 

 

Domstolen konstaterade att ett bolag med hemvist i en medlemsstat inte kan tillåtas att fritt 

föra över vinstmedel till ett närstående bolag med hemvist i en annan medlemsstat. Hade ett 

sådant förfarande tillåtits hade det inneburet en urholkning av medlemsstaternas 

beskattningsrätt eftersom medlemsstaterna hade tvingats att avstå från att beskatta 

företagsvinster. Detta förutsätter för det första att den skattskyldige bereds möjlighet att utan 

onödig administrativ börda lägga fram uppgifter som visar att avvikande avtalsvillkor beror 

på affärsmässiga skäl. För det andra får den skattemässiga justeringen inte gå utöver den del 

som avtalsvillkoren avviker från villkor som avtalats mellan oberoende parter.82 

Om bolag inom unionen gavs rätt att fritt förflytta skattepliktiga inkomster till medlemsstater 

med lägre eller ingen skattesats skulle detta innebära ett äventyrande av en väl avvägd 

fördelning av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna.83 

 

 

4.2 C-318/10 SIAT – Krav på tydlig nationell lagstiftning  
 

Målet SIAT84 gällde belgisk lagstiftnings överensstämmelse med artikel 56 FEUF om 

tjänsternas fria rörlighet. Det belgiska bolaget SIAT nekades avdrag för en kostnad som 

betalats till ett bolag i Luxemburg sedan ett samarbete mellan bolagen upphört. Det 

luxemburgska bolaget var av en sådan art som enligt lagstiftningen i Luxemburg inte behövde 

betala någon inkomstskatt.  Enligt belgisk lagstiftning fanns en undantagsregel till den regel 

som medgav avdrag för kostnader för förvärvande av inkomster. Innebörden av 

undantagsregeln var att kostnader inte ansågs som avdragsgilla om ersättning betalades till 

                                                
80 Dom av den 15 maj 2008, Lidl Belgium, C-414/06, EU:C:2008:278 p. 2. 
81 Terra och Wattel, s. 350. 
82 SGI EU:C:2010:26 p. 63. 
83 SGI EU:C:2010:26 p. 62 
84 Dom av den 5 juli 2012, SIAT, C-318/10, EU:C:2012:415. 
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mottagare i en medlemsstat som 1) enligt den statens lagstiftning inte omfattades av 

skattskyldighet för inkomster, eller 2) omfattades av väsentligt förmånligare skatteregler än de 

som gällde i Belgien.  

 

Beslutet överklagades till domstol och frågan om den belgiska lagstiftningens 

överensstämmelse med EU-rätten väcktes. Eftersom undantagsregeln innebar strängare regler 

för gränsöverskridande transaktioner än de som gällde för transaktioner inom Belgien 

konstaterade EUD att den belgiska lagstiftningen utgjorde ett hinder för tjänsternas fria 

rörlighet.85 EUD konstaterade vidare att den undantagsregel som framgick av belgisk 

lagstiftning kunde vara motiverad i syfte att motverka skatteflykt och värna om en välavvägd 

fördelning av medlemsstaternas beskattningsrätt. Regeln var dock så pass otydligt formulerad 

i och med rekvisitet ”väsentligt förmånligare skatteregler” att den inte ansågs uppfylla 

proportionalitetsprincipens krav på rättssäkerhet.86 Dessutom framgår av domen att det måste 

finnas uppenbara bevis för ett missbruk av internprissättningsreglerna och att den 

skattskyldige i sådant fall ska beredas möjligheten att påvisa affärsmässiga skäl för 

prissättningen.87  

 

EUD lyfte i målet SIAT fram kravet på rättssäkerhet för att nationell lagstiftning ska var 

proportionerlig på ett sådant sätt som krävs om den strider mot EU-rätten. Med att rättsregler 

ska vara rättssäkra menade EUD att de ska vara ”klara och precisa samt att tillämpningen av 

desamma ska vara förutsebar, i synnerhet om rättsreglerna kan få negativa konsekvenser för 

enskilda och företag”. Detta omfattande krav på nationella skatteflyktsregler och det faktum 

att rättssäkerhet togs i beaktning vid bedömningen av proportionaliteten var något som EUD 

inte lyft fram tidigare.88  

 

Hilling89 har lagt fram två förslag till att en sådan rättssäkerhetsprövning gjordes av 

domstolen vid bedömningen av den nationella regelns proportionalitet. Den ena förklaringen 

är att regelns oklara räckvidd hindrade proportionalitetsprövningens balansering. Den andra 

förklaringen är att EUD följde en allmän trend inom proportionalitetsbedömning som ställde 

utförligare krav på nationell lagstiftnings precision. Oavsett förklaring till domstolens 

                                                
85 Dom SIAT, EU:C:2012:415 p.? 
86 Ibid. p 59. 
87 Ibid.  p. 50-56.  
88 Hilling, Maria, SvSkT 2012:10 s. 814. 
89 Ibid. 
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resonemang innebar det av praxis fastställda kravet på rättssäkerhet att den medlemsstat som 

vill motverka att vinstmedel flyttas över landsgränser bör gör detta med lagregler med fasta, 

tydliga rekvisit.  

 

4.3 C-382/15 Hornbach – Möjligheten att påvisa affärsmässiga skäl 
stärks  
 

Målet Hornbach90 gällde tysk skattelagstiftnings överensstämmelse med etableringsfriheten. 

Särskilt fokus hamnade på proportionalitetsprincipen och bolags möjlighet att visa att en 

transaktion med avvikande villkor gjorts på affärsmässiga grunder. Enligt tysk 

skattelagstiftning finns en regel som liknar den svenska korrigeringsregeln. Regeln som, 

framgår av 1 § lag om skattelättnader och undantag, innebär att en korrigering av ett tyskt 

bolags resultat som minskats till följd av en transaktion som inneburit avtalsvillkor så 

förmånliga att de inte hade avtalats mellan oberoende parter. 

 

Det tyska företaget Hornbach-Baumarkt AG (Hornbach) ägde, via ett tyskt och ett 

nederländskt dotterbolag, två koncernbolag med säte i Nederländerna. De nederländska 

bolagen behövde ta banklån för att finansiera affärsutvecklande projekt. På grund av att 

bolagen befann sig i en tuff ekonomisk situation krävde bankerna att Hornbach skulle utfärda 

garantier och säkerhetsförklaringar för lånen.  

 

Hornbach utfärdade förklaringar i vilka företaget åtog sig att se till att de nederländska 

bolagen fullgjorde sina förpliktelser.  Detta gjordes utan krav på ersättning från de 

nederländska bolagen.  Enligt den tyska skattemyndigheten hade sådana åtaganden mellan 

oberoende parter inneburit att den som utfärdar garantier och säkerhetsförklaringar uppburit 

ersättning från gäldenären. Därmed beslutades att Hornbachs inkomster i Tyskland skulle 

korrigeras med ett belopp motsvarande marknadsmässig ersättning för sådana bankåtaganden 

som gjorts gentemot de nederländska bolagen.  

 

Beslutet överklagades till tysk domstol. Hornbach menade att den tyska lagstiftningen innebar 

diskriminerande behandling då någon korrigering inte gjorts om de nederländska bolagen 

                                                
90 Dom av den 31 maj 2018, Hornbach-Baumarkt-AG mot Finanzamt Landau, C-382/16, EU:C:2018:366. 
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istället haft sin hemvist i Tyskland. Hornbach menade vidare att avgörandet i målet SGI 

skulle ses som vägledande till den del att den tyska lagstiftning skulle anses utgöra ett hinder 

för en den fria etableringsrätten.  

 

Av dom i målet SGI framgick att nationell lagstiftning som behandlar gränsöverskridande 

transaktioner annorlunda än transaktioner inom det egna landet i och för sig är att hindra den 

fria etableringsrätten. Lagstiftningen kan dock vara motiverad om den eftersträvar legitima 

mål som avser behovet av att upprätthålla en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten 

mellan medlemsstaterna och att förhindra skatteflykt.91 Vidare konstaterades att 

proportionalitetsprincipen ska iakttas på så sätt att den skattskyldige bereds möjlighet att visa 

att felprissättningen gjort av affärsmässiga skäl. 

 

För att klargöra om den tyska lagstiftningen kunde anses vara proportionerlig ställde den 

tyska domstolen en fråga till EUD. Frågan gällde huruvida den fria etableringsrätten hindrar 

nationell lagstiftning som innebär att resultatet en skattskyldig som direkt eller indirekt äger 

minst 25 procent av bolag i annan medlemsstat ska räknas upp om avtalsvillkor med det ägda 

bolaget avviker från avtalsvillkor som gällt mellan oberoende parter och den skattskyldige 

inte ges möjlighet att visa att avtalsvillkoren beror på affärsmässiga skäl.  

 

EUD framhöll det resonemang som förts i målet SGI om att den fria etableringsrätten måste 

få åsidosättas för att upprätthålla en välavvägd fördelning av beskattningsrätten mellan 

medlemsstaterna. Detta förutsätter för det första att den skattskyldige bereds möjlighet att 

utan onödig administrativ börda lägga fram uppgifter som visar att avvikande avtalsvillkor 

beror på affärsmässiga skäl. För det andra får den skattemässiga justeringen inte gå utöver den 

del som avtalsvillkoren avviker från villkor som avtalats mellan oberoende parter.92 

 

Vad gäller frågan om den skattskyldiges möjlighet att påvisa affärsmässiga skäl, hade 

domstolen först att avgöra vad som anses vara sådana skäl, om dessa kan omfatta ekonomiska 

skäl som följer av själva förekomsten av ett ömsesidigt beroende mellan moderbolaget och 

dess dotterbolag med hemvist i annat land. Den tyska regeringen menade, med hänvisning till 

SGI-domen, att ekonomiska skäl som har sitt ursprung i ägarsituationen inte kan åberopas 

som affärsmässiga skäl. Bakgrunden till detta fall var dock att de nederländska dotterbolagen 

                                                
91 Dom SGI EU:C:2010:26  p 20.   
92 Dom Hornbach EU:C:2018:366 p. 49.  
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befann sig i en prekär ekonomisk situation och kapitaltillskotten i form av lån var nödvändiga 

för företagens fortlevnad. Att utfärda garantier för dotterbolagens lån kunde enligt domstolen 

därmed anses vara affärsmässigt grundat.93 

 

Domstolen konstaterade att den tyska lagstiftningen kunde anses vara förenlig med de 

undantag från den fria etableringsrätten som ansetts vara motiverade för att upprätthålla en 

välavvägd fördelnings av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna. Detta under 

förutsättning att skattemyndigheterna ger den skattskyldige möjlighet att bevisa att villkoren 

avtalats av affärsmässiga skäl.94 

 

Generaladvokat Bokek lyfte fram att vid bedömningen av påstådda inskränkningar i 

etableringsfriheten byggde praxis på två olika synsätt; diskrimineringssynsättet och 

inskränkningssynsättet. Diskrimineringssynsättet grundar sig på att en diskriminering sker av 

andra medlemsstaters medborgare i det egna landet eller av egna medborgare i andra 

medlemsstater. Inskränkningssynsättet innebär i sin tur en mer vidsträckt analys av vad som 

kan utgöra ett direkt eller indirekt hinder för handeln inom gemenskapen.95 På grund av att 

EUD:s praxis på området gällande direkt beskattning alternerat mellan synsättet inkom 

generaladvokat Bobek med två alternativa förslag till avgörande tillsammans med en önskan 

om att domstolen skulle klargöra vilket av synsätten som skulle tillämpas i fortsättningen.96 

Vad gäller generaladvokat Bobeks önskan om ett klargörande kring vilket synsätt som ska 

tillämpas vid frågor som rör direkt beskattning och etableringsfriheten gav domstolen inget 

svar.  

 

Som framgår av den svenska lagstiftningen kan en internprissättning som inte 

överensstämmer med armlängdsprincipen godkännas även om resultatet i Sverige blir lägre 

till följd av transaktionen. Av förarbeten till lagen framgår att det kan finnas godtagbara skäl 

för en avvikande prissättning. Ett sådant skäl kan vara en marknadsintroduktion. Av 

förarbeten framgår dock att det inte ska anses som acceptabelt att svenska företag genom 

felaktig prissättning finansierar investeringar i utländska dotterbolags tillgångar. EUD har i 

                                                
93 Ibid. 
94 Ibid.  
95 Generaladvokatens förslag till avgörande i målet Hornbach, EU:C:2017:974, p. 28, 29 och 34. 
96 Ibid p. 40.  
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sin praxis haft delvis liknande inställning och fastslagit att affärsmässiga skäl kan vara 

godtagbar grund för internprissättning som inte görs enligt armlängdsprincipen.  

 

EUD har dock sträckt ut definitionen av affärsmässiga skäl lite längre än den svenska 

lagstiftningen. I målet Hornbach ansågs ett vederlagsfritt bankåtagande gentemot 

koncernbolag för att säkra dessas fortsatta överlevnad som en affärsmässig åtgärd av 

moderbolaget, något som går direkt mot den svenska lagstiftarens intentioner men som alltså 

av EUD anses vara en rättfärdigande för att bortse från armlängdsprincipen. Efter avgörandet 

i målet Hornbach uppdaterade SKV sin rättsliga vägledning och konstaterar där att 

korrigeringsregeln är förenlig med etableringsfriheten, då affärsmässiga skäl enligt SKV:s 

tolkning är ett sådant undantag som framgår av 14 kap. 19 § p 3 IL.97 

 

4.4 C-213/13 Impresa pizzarotti – Filialer får ses som fristående 
enheter 
 

Målet Impresa Pizzarotti gällde internprissättning vid transaktioner mellan en filial och dess 

moderbolag med hemvist i annan medlemsstat. Rumänsk lagstiftning innehöll en 

korrigeringsregel som liknade den i tysk skatterätt som behandlades i målet Hornbach. 

Korrigeringsregeln kompletterades enligt rumänsk skatterätt av artiklarna 11.2 och 29.3 i 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (lag 571 om skatter). Nämnda artiklar innebar att 

skattemyndigheten skulle betrakta filialer till utländska bolag som separata enheter och 

korrigera resultat som blivit lägre till följd av transaktioner med moderbolaget vars villkor 

inte följer armlängdsprincipen. 

 

Impresa Pizzarotti (Impresa) var en rumänsk filial till det italienska bolaget SC Impresa 

Pizzarotti & C SpA Italia (Pizzarotti Italia). Impresa hade ingått två låneavtal med det 

italienska moderbolaget. Låneavtalen innehöll inte något villkor om att ränta skulle utgå på 

lånen. Den rumänska skattemyndigheten ansåg, med stöd i artikel 11.2 lag 571 om skatter, att 

filialen omfattades av de rumänska reglerna om internprissättning och att ett låneavtal utan 

villkor om ränta inte hade ingåtts om parterna varit oberoende. Mot denna bakgrund gjordes 

                                                
97 Skatteverket. 2020. Rättslig vägledning. 
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/370982.html?date=2018-09-07 (hämtad 1 december 2020).  
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en korrigering av Impresas beskattningsunderlag med ett belopp som motsvarade 

marknadsmässig ränta på lånen.  

 

Impresa väckte, efter att klagomål avslagits, talan i domstol. Företaget gjorde gällande att den 

rumänska lagstiftningen stred mot den fria etableringsrätten enligt artiklarna 49 och 63 FEUF. 

För att få klarhet i frågan vände sig den rumänska domstolen till EUD för att få svar på om en 

nationell bestämmelse, som klassificerar en banköverföring av medel, mellan filial och 

moderbolag i olika medlemsstater, som en inkomstgenererande transaktion som ska göras 

enligt reglerna om internprissättning, strider mot den fria etableringsrätten.  

 
Domstolen började med att konstatera att av etableringsfriheten följer, av artikel 54 FEUF, att 

bolag med säte i medlemsstat utövar verksamhet i en annan medlemsstat genom en filial.98 

Att en medlemsstat tillämpar regler som behandlar utländska bolags fasta driftställen 

annorlunda än inhemska bolag innebär därmed en inskränkning av etableringsrätten, såsom 

fastslogs i målet SGI. Domstolen framhöll dock att skattemässiga inskränkning kunde anses 

vara motiverad i vissa fall.  

 

Återigen framhöll domstolen behovet av att säkerställa en väl avvägd fördelning av 

beskattningsrätten mellan medlemsstaterna, och att detta behov kan motivera att olika bolag 

behandlas olika beroende på upplägg med hemstater.99 Om filialer tilläts att förflytta medel 

över nationsgränserna hade det på sikt helt urholkat medlemsstaternas beskattningsrätt.100 Mot 

denna bakgrund beslutade domstolen att den rumänska lagstiftningen kunde anses vara 

motiverad trots att den stred mot fördragen. Detta under förutsättning att bolaget bereds 

möjlighet att visa att transaktionen skett av affärsmässiga skäl och att korrigeringen inte går 

utöver den skillnad mot marknadsmässiga villkor som uppstått.101 

 

4.5 Sammanfattande slutsatser   
 

För att korrigeringsregeln ska bli aktuell krävs att den som genom transaktionen får högre 

resultat inte är skattskyldig i Sverige. Detta innebär i praktiken att regeln bara är tillämplig på 

                                                
98 Dom av den 8 oktober 2020, Impresa Pizzarotti, C-558/19, EU:C:2020:806 p. 21. 
99 Ibid. p. 32. 
100 Ibid. 
101 Ibid. p. 36. 
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situationer som rör gränsöverskridande transaktionen. Regelns status som lex specialis har 

fastställts i svensk rättspraxis så att den bara är tillämplig på internationella förhållanden. 

Detta innebär i sig en begränsning av etableringsrätten likt den belgiska lagstiftning som var 

aktuell i målen SGI och SIAT.  Sett till hur korrigeringsregeln är utformad kan för det första 

konstateras att den utgör ett hinder för den i artikel 49 FEUF stadfästa etableringsfriheten, 

som innebär en rätt för personer, fysiska eller juridiska, med hemstat inom unionen, att utöva 

verksamhet i en annan medlemsstat genom exempelvis bolag, filial eller dotterbolag. I målet 

SGI konstaterades att artikel 49 FEUF ska tolkas på ett sådant sätt att nationell lagstiftning 

inte får diskriminera dotterbolag till utländska bolag i den egna staten eller utländska 

dotterbolag till i den egna staten belägna moderbolag. Detta hindrar dock inte helt 

medlemsstaterna från att lagstifta på ett sätt som skyddar den egna beskattningsrätten.  

 

EUD har vid ett flertal avgörande gett uttryck för att medlemsstaterna måste få lagstifta på ett 

sätt som upprätthåller en välavvägd beskattningsrätt inom unionen. Vid en sådan avvägning 

kan vägledning hämtas i dels EUD:s praxis, men också i OECD:s riktlinjer. Målet SGI    

slog fast att medlemsstaternas skattemyndigheter får korrigera bolags beskattningsunderlag 

om det blivit lägre till följd av gränsöverskridande transaktioner med företag inom samma 

intressegrupp om transaktionens villkor avviker från vad som avtalas mellan oberoende 

parter. EUD uttryckte att en sådan åtgärd måste anses vara rättfärdigad i syfte att säkerställa 

en välavvägd fördelning av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna. 

 

I och med målet SIAT utvecklades resonemanget kring den nationella lagstiftningens 

förenlighet med proportionalitetsprincipen. EUD slog fast att en rättsregel för att vara 

proportionerlig måste vara rättssäker i den mening att den är tydlig och ger en förutsebar 

tillämpning. Innebörden av detta är att rättsregler med syftet att skydda den egna 

beskattningsrätten inte får vara för allmänt skriva.  

 

Gränsöverskridande transaktioner kan ske av andra skäl än skattemässiga. I sådana fall ska 

någon inkomstkorrigering inte göras. Detta slogs fast i och med domen i Hornbach-målet. 

Innan en inkomstkorrigering görs ska den skattskyldige beredas möjlighet att, utan onödig 

administrativ börda, visa att en transaktion gjorts av affärsmässiga skäl. Att ett moderbolag 

lämnar ett räntefritt lån för att ett utländskt dotterbolag för att detta ska överleva kan vara ett 

sådant affärsmässigt skäl som godtas trots att ett sådant villkor förmodligen inte avtalats 

mellan oberoende parter. Av proportionalitetsprincipen följer också att eventuell korrigering 
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inte får gå utöver skillnaden mellan de kontrollerade avtalsvillkoren och de avtalsvillkor som 

borde ha gällt i enlighet med armlängdsprincipen.  

 

De omständigheter som behandlades i målen SGI, SIAT och Hornbach handlade om 

förhållanden mellan moderbolag och dotterbolag. Genom dom i målet Impresa Pizzarotti 

meddelande EUD att medlemsstaterna ska tillåtas att tillämpa regler om internprissättning 

även när ett bolag med hemvist i en medlemsstat bedriver verksamhet genom en filial i en 

annan medlemsstat. Som nämndes i tidigare avsnitt menar Dahlberg att avtalsrekvisitet enligt 

14 kap. 19 § IL innebär att det krävs minst två parter för att korrigeringsregeln ska kunna 

tillämpas. Detta skulle i praktiken innebära att ett svenskt bolag, istället för att ha ett 

dotterbolag, kan upprätta ett fast driftställe i en annan medlemsstat för att kunna kringgå 

korrigeringsregeln. Fallet Impresa Pizzarotti slog fast att medlemsstaterna får behandla filialer 

som självständiga enheter ur beskattningshänseende. Detta skulle kunna innebära att 

Dahlbergs resonemang faller, men då EUD genom målet SIAT ställt höga krav på den 

nationella lagstiftningens rättssäkerhet i form av tydliga regler kan det ändå vara så att den 

svenska lagstiftningen lämnar en möjlighet för svenska företag att flytta vinstmedel till en 

annan medlemsstat. Frågan här blir vilket resonemang som väger tyngst. Som nämnts i avsnitt 

4.2 har både de svenska domstolarna och EUD accepterat OECD:s riktlinjer som gällande rätt 

på området och en analog tolkning av riktlinjerna ger för handen att en filial ska räknas som 

en separat enhet och således part i en företagsintern transaktion.  
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5. Sammanfattande slutsatser 
 

Korrigeringsregeln, som framgår av 14 kap. 19 § IL, har blivit en implementering av OECD:s 

riktlinjer och armlängdsprincipen. Värdet av OECD:s riktlinjer som stöd i rättstillämpningen 

av fastställts i HFD:s praxis.  Regeln, som har status som lex specialis för internationella 

förhållanden, ger SKV möjlighet att korrigera ett företags resultat. Detta får ske när företagets 

resultat blivit lägre som följd av transaktioner med utländska företag inom samma 

ekonomiska intressegemenskap vars villkor avviker från vad som hade avtalats mellan 

oberoende parter. Innebörden av begreppet ekonomisk intressegemenskap, som definieras 

enligt 14 kap. 20 § IL. påminner till stora delar om den som gäller begreppet koncern, men 

tillägget att den kan uppstå av att två eller flera företag står under i huvudsak gemensam 

ledning, samt att förhållandena inte behöver vara formella.  

 

För att korrigering ska bli aktuell behöver SKV bevisa att felprissättningen beror på 

intressegemenskapen. I och med att korrigeringsregeln genomgått ändringar har SKV 

tilldelats en allt mildare bevisbörda, så att det av förarbeten framgår att SKV behöver visa på 

sannolika skäl. En sådan förmildring har dock motarbetats av EUD, som i målet SIAT 

uttryckte att det inte åligger den skattskyldige att motbevisa presumtion av missbruk av 

internprissättningsreglerna, och att det krävs uppenbara bevis för ett sådant missbruk för att en 

medlemsstats skattemyndighet ska kunna korrigera ett företags inkomst.  

 

Även om SKV kan visa på uppenbara bevis för att en prissättning inte följer 

armlängdsprincipen ska den skattskyldige beredas möjlighet att, utan onödig administrativ 

börda, visa att prissättningen beror på affärsmässiga skäl. Denna princip följer av målet SIAT 

och förstärktes ytterligare i och med EUD:s dom i målet Hornbach. Denna princip framgår till 

viss del av svensk skatterätt, då korrigeringsregeln, enligt 14 kap. 19 § p. 3 IL, inte ska 

tillämpas om det av omständigheterna framgår att prissättningen beror på något annat skäl än 

intressegemenskapen. Av förarbeten framgår att sådant skäl kan föreligga vid en 

marknadsintroduktion, men inte vid finansieringen av ett utländskt dotterbolags tillgångar.  
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Målet Hornbach gällde ett tyskt företag som lämnat vederlagsfria bankåtaganden för att 

garantera uppfyllandet av utländska dotterbolags förpliktelser. EUD följde det resonemang 

från målet SIAT som innebar att det tyska företaget måste beredas möjlighet att påvisa 

affärsmässiga skäl, och att finansiering nödvändig för ett dotterbolags överlevnad måste få ses 

som ett sådant skäl. Kammarrätten har avgjort några liknande fall i Sverige, men kommit fram 

till att något EU-rättsligt resonemang inte behöver beredas utrymme då den nationella 

lagstiftningen kräver att företagets resultat blivit lägre till följd av transaktionen. Någon sådan 

påverkan på resultatet har inte vederlagsfria bankåtaganden innebära, om det utgivande 

företaget inte själva ansett att resultatet påverkats negativt och dokumenterat detta.  

 

Efter avgörandet i målet Hornbach konstaterade SKV att korrigeringsregeln är förenlig med 

etableringsfriheten enligt artikel 49 FEUF. Av ordalydelsen av 14 kap. 19 och 20 § § IL 

framgår att transaktioner kopplade till ägarintressen inte är godtagbara skäl för att inte 

tillämpa armlängdsprincipen. Hur SKV resonerat framgår inte, men ställningstagandet kan 

enligt min uppfattning tolkas som att 1) Kammarrättens bedömning om att resultatet måste ha 

minskats har till slut fått fäste hos myndigheten, och/eller 2) felprissättning är motiverad om 

det gynnade företaget är i en sådan ekonomisk situation att dess överlevnad är hotad och 

felprissättningen är ämnad att stabilisera denna.  

 

Av förarbeten framgår att det enligt svensk rätt inte kan ses som affärsmässigt motiverat att 

ett svenskt företag genom underprissättning investerar i ett utländskt dotterföretags tillgångar. 

Av EUD:s resonemang i målet Hornbach framgår att förarbetsuttalandet inte ska ses som ett 

strikt förbud, då investeringar för att säkra ett dotterbolags överlevnad ska ses som ett 

affärsmässigt skäl till felprissättning. Det hade varit intressant att få någon klarhet i hur prekär 

det gynnade företagets ekonomiska situation bör vara för att motivera att moderbolaget 

frångår armlängdsprincipen vid investeringsbeslut. Hur som helst innebär EUD:s 

ställningstaganden knappast någon lättnad av SKV:s bevisbörda.  

 

Sett till hur korrigeringsregeln är utformad i likhet med den belgiska lagstiftning som var 

aktuell i målen SGI och SIAT kan det första konstateras att den utgör ett hinder för den i 

artikel 49 FEUF stadfästa etableringsfriheten, som innebär en rätt för personer, fysiska eller 

juridiska, med hemstat inom unionen, att utöva verksamhet i en annan medlemsstat genom 

exempelvis bolag, filial eller dotterbolag. Detta då interna transaktioner inom Sverige är 

föremål för ett annat regelverk än intressegemenskapsinterna transaktioner med företag med 
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hemvist i annan medlemsstat. I målet SGI konstaterades att artikel 49 FEUF ska tolkas på ett 

sådant sätt att nationell lagstiftning inte får diskriminera dotterbolag till utländska bolag i den 

egna staten eller utländska dotterbolag till i den egna staten belägna moderbolag. 

 

EUD har vid ett flertal avgöranden gett uttryck för att medlemsstaterna måste få lagstifta på 

ett sätt som upprätthåller en välavvägd beskattningsrätt mellan medlemsstaterna. Vid en sådan 

avvägning kan vägledning hämtas i EUD:s praxis, men också i OECD:s riktlinjer. EUD slog i 

målet SGI fast att medlemsstaternas skattemyndigheter får korrigera bolags 

beskattningsunderlag om det blivit lägre till följd av gränsöverskridande transaktioner med 

företag inom samma intressegemenskap om transaktionens villkor avviker från vad som 

avtalas mellan oberoende parter. EUD uttryckte att en sådan åtgärd måste anses vara 

rättfärdigad i syfte att säkerställa en välavvägd fördelning av beskattningsrätten mellan 

medlemsstaterna. Så även om det korrigeringsregeln innebär en inskränkning i 

etableringsfriheten så kan en sådan inskränkning vara rättfärdigad om syftet är att upprätthålla 

en välavvägd fördelning av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna.  

 

För att inte helt hindra nationell lagstiftning som skulle kunna stå i strid med EU-fördragen 

har den så kallade Rule of reason-doktrinen utvecklats genom EUD:s praxis. I målet Gebhard 

avhandlades de kriterier som ska vara uppfyllda för att ett rättfärdigande av nationell 

lagstiftning som strider mot etableringsrätten. Dessa kriterier innebär att lagstiftningen ska 

uppfylla krav på tillämpning, motivering, målsättning och proportionalitet. Att lagstifta om en 

korrigeringsregel som enbart träffar internationella förhållanden har av EUD konstaterats 

utgöra ett hindrande av etableringsfriheten. Sådana nationella regler har dock ansetts som 

rättfärdigade i syfte att upprätthålla en välavvägd fördelning av beskattningsrätten mellan 

medlemsstaterna. Så det går inte att säga att syftet med 14 kap. 19 § Il skulle vara oförenligt 

med etableringsfriheten. Viss problematik uppstår dock enligt mig vid en tolkning av lagens 

ordalydelse och dess proportionalitet.  

 

Rule of reason-doktrinen ger uttryck för proportionalitetsprincipen. Denna princip innebär att 

nationell lagstiftning som står i strid med EU-rätten kan vara rättfärdigad på alla andra sätt, 

men ändå underkännas om den anses gå utöver vad dom kan anses vara nödvändigt för att 

uppnå det eftersträvade syftet. I och med målet SIAT utvecklades resonemanget kring den 

nationella lagstiftningens förenlighet med proportionalitetsprincipen. EUD slog fast att en 

rättsregel för att vara proportionerlig måste vara rättssäker i den mening att den är tydlig och 
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ger en förutsebar tillämpning. Innebörden av detta är att rättsregler med syftet att skydda den 

egna beskattningsrätten inte får vara för allmänt skrivna.  

 

En omständighet som gör att jag ifrågasätter korrigeringsregelns proportionalitet är att det inte 

finns någon undre gräns för hur stort ägandet i det utländska bolaget ska vara för att 

korrigering ska kunna göras. Jag har svårt att tänka mig ett svenskt bolag som gör 

underprisöverlåtelser till ett utländskt bolag som till största del är ägt av någon annan. Regeln 

bör på dessa grunder anses gå utöver vad som är nödvändigt för att dess syfte ska uppfyllas. 

Det föreligger därmed skäl att ifrågasätta den svenska korrigeringsregeln överensstämmelse 

med etableringsfriheten inom EU.  

 

Definitionen av en ekonomisk intressegemenskap följer av 14 kap. 20 § IL, och innebär till 

exempel att en sådan intressegemenskap anses föreligga när den ena näringsidkaren äger del i 

dem andra. Det framgår inte av lagtexten hur stor del som krävs. Av förarbeten och OECD:s 

riktlinjer framgår att det är direkt eller indirekt ägande i den omfattning som gäller för 

definitionen av moder- och dotterbolagsförhållanden som ska gälla som sådant ägande som 

gör att armlängdsprincipen ska tillämpas på transaktioner mellan företagen. Jag anser att 

någon lagstadgad gräns bör finnas med i den svenska lagstiftningen. Den i målet Hornbach 

aktuella tyska lagstiftningen innebar att armlängdsprincipen skulle tillämpas när det tyska 

bolaget ägde minst 25 procent av det utländska bolaget. Jag är ingen förespråkare av 

lagstadgade procentsatser, men den svenska lagstiftningen hade kunnat utformas till exempel 

så att ekonomisk intressegemenskap anses föreligga när en näringsidkare, direkt eller indirekt,  

i betydande omfattning äger del i annan näringsidkares företag, alternativt att lagstiftningen på 

något tydligare vis hänvisar till att det är ägande i sådan omfattning som ger upphov till 

moder- och dotterbolag som avses. Detta då jag anser lagstiftningen enligt nuvarande lydelse 

är för otydlig i relation till de krav på rättssäkerhet som EUD gav uttryck för i målet SIAT, 

men också för att en korrigeringsregel som tillämpas redan vid mycket låga ägandeandelar 

inte kan anses vara proportionerlig sett till vad som krävs för att upprätthålla en välavvägd 

fördelning av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna.  
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