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Sammanfattning 
De senaste decennierna har världshandeln präglats av en alltmer omfattande globalisering. I 
och med detta har allt fler företag valt att etablera gränsöverskridande koncerner. Vid han-
del mellan koncernföretag är det inte alltid externa faktorer på marknaden som styr pris-
sättningen. Dessutom kan vinstintresset ha kommit att flyttats från det enskilda företaget 
till koncernen som helhet. Dessa två faktorer, var för sig eller i kombination, kan leda till 
att vinstmedel överförs till ett koncernföretag i utlandet genom oriktig prissättning. En så-
dan olovlig vinstöverföring innebär att det land från vilket vinstmedel överförts förlorar en 
del av skattebasen de varit berättigade till om prissättningen genomförts på marknadsmäs-
siga villkor. Prissättningen vid koncerninterna transaktioner skall av den anledningen 
genomföras på samma villkor som för sinsemellan oberoende parter och beskattas därefter. 
Denna princip kallas armlängdsprincipen och utgår från att de enskilda företagen i en kon-
cern skall betraktas som separata enheter istället för en enhet. 

Armlängdsprincipen återfinns i korrigeringsregeln i 14 kap 19 § Inkomstskattelagen. Enligt 
denna ges skattemyndigheterna rätt att uppjustera ett resultat som blivit för lågt till följd av 
att villkor har avtalats med ett närstående företag som avviker från vad som skulle ha avta-
lats mellan sinsemellan oberoende parter. Prissättningen vid koncerninterna transaktioner 
skall således genomföras som om företagen handlade på armlängds avstånd i likhet med 
sinsemellan oberoende parter. I lagtexten ges dock ingen vägledning i hur en armlängds-
mässig prissättning skall fastställas. Inte heller i förarbeten ges direktiv för sådan beräkning. 

I OECD:s modellavtal finns i Art 9 en motsvarighet till den svenska korrigeringsregeln. För 
vägledning till denna artikel har OECD utarbetat riktlinjer, Transfer Pricing Guidelines for 
Multinational Enterprises and Tax Administrations. I avsaknad av riktlinjer i svensk rätt har 
Regeringsrätten i RÅ 1991 ref 107 förespråkat tillämpningen av dessa riktlinjer vid arm-
längdsprisberäkningar enligt korrigeringsregeln. 

Det är ur rättsäkerhetssynpunkt av intresse att uppnå konsensus i bedömningen av hur 
armlängdspriser skall fastställas. En konsekvent tillämpning av dessa riktlinjer skulle leda till 
att sådan konsensus uppnås och i uppsatsen är därför syftet att undersöka huruvida svenska 
domstolar i internprissättningsmål följer dessa riktlinjer vid beräkning av armlängdspriser. 

För detta ändamål har fyra rättsfall, ett från Regeringsrätten och tre från Kammarrätten 
analyserats och jämförts med vad som stadgas i OECD: s riktlinjer. I en majoritet av fallen 
visar domstolarna en benägenhet att följa riktlinjerna och i två av fallen görs uttryckligen 
hänvisning till dessa. Då riktlinjerna är utformade som abstrakta normer fastställs dock inga 
konkreta direktiv för armlängdsprisberäkning. Av den anledningen föreligger det svårighet 



 

 

att avgöra huruvida domstolarnas tillämpning överrensstämmer med OECD: s riktlinjer då 
riktlinjerna lämnar stort utrymme för tolkning och fri bedömning.  

Av rättsäkerhetsskäl vore det av intresse att utforma mer konkreta direktiv för arm-
längdsprisberäkning. Det är dock inte möjligt att ge konkreta beräkningsdirektiv som skulle 
kunna vara tillämpliga på alla typer av koncerninterna transaktioner då omständigheterna 
vid varje transaktion skiljer sig väsenligt. Att utforma mer konkreta direktiv torde därför 
inte vara möjligt.  

I flera av rättsfallen framkommer från såväl skattemyndigheterna som domstolen önskemål 
om dokumentation och redovisning av företagens internprissättningspolicy. Lagstiftade 
krav av dessa slag skulle troligtvis leda till att företag i allt större utsträckning genomför de 
koncerninterna transaktionerna i enlighet med armlängdsprincipen då de genom dokumen-
tationsplikten nödvändiggörs att motivera prissättningen. En lagstiftning avseende doku-
mentationskrav i kombination med lagstiftade riktlinjer i enlighet med OECD: s riktlinjer 
skulle leda till en ökad rättssäkerhet då såväl företagen som fiskus vet vad som krävs för att 
följa armlängdsprincipen. 
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Abstract 
Globalisation has during the last few decades had a major effect on the world trade. Due to 
globalisation and internationalisation several companies decide to establish businesses 
abroad. The growth of number in the number of multinational enterprises has led to an in-
crease in cross-border trade. When associated companies deal with each other, market 
forces do not always determine the conditions of their relations. Furthermore, the interest 
of profit may shift from the independent company to the profit centre of the company 
group. 

The transfer prices in transactions between associated companies may due the two factors 
mentioned above, independently or combined, differ from what would have been agreed in 
a transaction between independent companies. The transfer price might result in a shift of 
profit from one company to the other. In cross-border transactions this means that the tax 
authorities, in the home country of the company from which the profit has been shifted, is 
being denied a fare share of the “tax cake”. Due to this, the arm’s length principle has been 
established, which states that transfer prices and other conditions in transactions between 
associated companies should be comparable to the conditions in dealings between inde-
pendent companies. The arm’s length principle is based on the separate entity approach, 
which means that each company in a multinational group of companies should be treated 
as a separate entity rather than a part of a single unity. 

The arm’s length principle is stated in chapter 14  section 19 of the Swedish income tax 
Act. This paragraph allows Swedish tax authorities to adjust the profits of associated com-
panies if they consider that they have been distorted due conditions in transactions with as-
sociated companies in another country that differ from conditions that would have been 
agreed upon in dealings between two independent companies. There are however no direc-
tions on how the arm’s length prices should be estimated. 

Art 9 in the OECD model tax convention corresponds to chapter 14 section 19 of the 
Swedish income tax Act. For guidance in applying this article, the OECD has developed 
Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Authorities. Since there 
are no guidelines for the application of chapter 14 section 19, the Supreme Administrative 
Court has advocated the use of these guidelines when estimating prices at arm’s length.  

It is of importance for the legal security to establish a consensus in how arm’s length prices 
should be estimated, which would be established with a consistent application of the guide-
lines. The purpose of this thesis is therefore to determine whether the application of the 



 

 

guidelines in Swedish administrative courts is consistent when estimating prices of arm’s 
length in transfer pricing cases. For this purpose four cases, one from the Supreme Admin-
istrative Court and three from the Administrative Court of Appeal, have been analysed and 
compared to the directives stated in the guidelines. In a majority of the cases the courts 
show a willingness to follow and apply the guidelines and in two cases the courts are di-
rectly referring to the guidelines in their estimation of arm’s length price. The purpose of 
the guidelines is however not to give detailed directives on how to estimate prices at arm’s 
length but to give a general guidance in the matter. Due to this, it is difficult to determine 
whether the court applied the guidelines appropriately.  

In the interest of legal security it would be preferable with detailed directions for the esti-
mations of arm’s length prices. Such detailed directions would however not be applicable 
since the circumstances in different transactions vary too much in order to construct direc-
tives that would take all those different circumstances in account.  

In several of the analysed cases, both the tax authorities and the courts have demanded the 
companies to show documentation of their transfer prices and to outline their transfer pric-
ing policy. Legislated documentation requirements would probably have the effect that 
companies would to a higher degree carry out their transactions on an arm’s length basis 
since they would need to justify the transfer prices used. A legislated documentation re-
quirement in combination with legislated guidelines, in accordance with OECD Transfer 
Pricing Guidelines, would increase the legal security since both tax authorities and the 
companies would know what is needed to estimate transfer prices that comply with the 
arm’s length principle. 

 

 

 

 



 

 i

Innehåll 

1 Inledning................................................................................. 1 
1.1 Bakgrund......................................................................................... 1 

1.1.1 Gränsöverskridande handel................................................. 1 
1.1.2 Koncerninterna transaktioner – internprissättning ............... 2 
1.1.3 Armlängdsprincipen ............................................................. 3 
1.1.4 Transfer Pricing Guidelines.................................................. 3 
1.1.5 Svenska domstolars tillämpning av Transfer Pricing 
Guidelines ....................................................................................... 4 

1.2 Syfte ................................................................................................ 4 
1.3 Metod .............................................................................................. 4 
1.4 Avgränsningar................................................................................. 5 
1.5 Disposition ...................................................................................... 6 
1.6 Uttryck och definitioner ................................................................... 7 

2 Armlängdsprincipen.............................................................. 8 
2.1 Inledning ......................................................................................... 8 

2.1.1 Fördelar ................................................................................ 8 
2.1.2 Nackdelar ............................................................................. 9 
2.1.3 Global formulary apportionment........................................... 9 

2.2 Korrigeringsregeln – 14 kap 19 § IL ............................................. 10 
2.2.1 Korrigeringsregelns tillkomst.............................................. 10 
2.2.1.1 1916-års lagförslag ............................................................................................10 
2.2.1.2 1928-års lagstiftning .........................................................................................11 
2.2.1.3 1965-års lagstiftning .........................................................................................12 
2.2.1.4 1983-års lagstiftning .........................................................................................13 
2.2.1.5 Inkomstskattelagen – 14 kap 19 §.....................................................................15 

2.3 Korrigeringsregelns materiella innehåll ........................................ 15 
2.4 Dokumentation.............................................................................. 18 
2.5 Artikel 9 OECD:s modellavtal ....................................................... 19 
2.6 En jämförelse av 14 kap 19 § IL och Art 9.................................... 20 

3 Transfer Pricing Guidelines................................................ 22 
3.1 Introduktion ................................................................................... 22 

3.1.1 Jämförelseanalys ............................................................... 22 
3.1.1.1 Varan eller tjänstens särdrag ...........................................................................22 
3.1.1.2 Funktionsanalys ................................................................................................22 
3.1.1.3 Kontraktsvillkor .................................................................................................23 
3.1.1.4 Ekonomiska omständigheter.............................................................................23 
3.1.1.5 Affärsstrategier ..................................................................................................23 

3.2 Beräkningsmetoderna................................................................... 24 
3.2.1 Transaktionsbaserade metoder ......................................... 24 
3.2.1.1 Marknadsprismetoden.......................................................................................24 
3.2.1.2 Återförsäljningsmetoden ...................................................................................26 
3.2.1.3 Kostnadsplusmetoden........................................................................................28 
3.2.2 Vinstmetoderna .................................................................. 31 
3.2.2.1 Vinstfördelningsmetoden...................................................................................32 
3.2.2.2 Nettomarginalmetoden......................................................................................35 

4 Rättsfallsgenomgång och Analys ...................................... 38 
4.1 Volvomålet – RÅ 2000 ref 14........................................................ 38 

4.1.1 Regeringsrättens bedömning............................................. 38 



 

 ii

4.1.2 Analys................................................................................. 39 
4.2 Sandvik - Kammarrättens mål nr 862-863-99............................... 39 

4.2.1 Inledning............................................................................. 39 
4.2.2 Korrigeringsregelns tillämplighet........................................ 40 
4.2.3 Kammarrättens genomgång av OECD:s riktlinjer.............. 40 
4.2.4 Armlängdsprisberäkning .................................................... 41 
4.2.4.1 Parternas sakframställning ..............................................................................41 
4.2.4.2 Kammarrättens bedömning ..............................................................................42 
4.2.5 Analys................................................................................. 43 

4.3 TV 3 Kammarrättens mål nr 4509-4515-2002.............................. 44 
4.3.1 Inledning............................................................................. 44 
4.3.2 Länsrätten .......................................................................... 44 
4.3.2.1 Skatteverket........................................................................................................44 
4.3.2.2 Bolaget ................................................................................................................45 
4.3.2.3 Länsrättens bedömning.....................................................................................46 
4.3.3 Kammarrätten .................................................................... 46 
4.3.4 Analys................................................................................. 46 

4.4 Cambrex – Kammarrättens mål nr 2481-2485-03........................ 48 
4.4.1 Bakgrund............................................................................ 48 
4.4.2 Länsrättens bedömning...................................................... 49 
4.4.3 Kammarrätten .................................................................... 50 
4.4.3.1 Parternas sakframställning ..............................................................................50 
4.4.3.2 Kammarrättens bedömning ..............................................................................50 
4.4.4 Analys................................................................................. 51 

5 Slutsatser ............................................................................. 53 

Referenslista.............................................................................. 55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 iii

Förkortningar 
 

AB  Aktiebolag 

Art  artikel 

BV  Besloten Vennootschap 

BRÅ  Brottsförebyggande rådet 

Corp.  Corporation 

IL  Inkomstskattelagen 

Kap  kapitel 

KL  Kommunalskattelagen 

Ltd  Limited 

mom.  moment 

OECD  Organisation for Economic Co-Operation and Developement 

para  paragraf 

Prop.  Proposition 

ref.  referatmål från Regeringsrätten 

RSV  Riksskatteverket 

RÅ  Regeringsrättens årsbok 

s.  sida 

SFS  Svensk Författningssamling 

SOU  Statens Offentliga Utredningar 

 

 

 

 

  



 Error! Style not defined. 

 1

1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Gränsöverskridande handel 
I takt med att globaliseringen ökar blir den gränsöverskridande handeln allt mer omfattan-
de. Företag etablerar sig i utlandet och bildar multinationella koncerner. Den gränsöver-
skridande handeln har dock lett till uppkomsten av en rad komplexa problem för såväl de 
multinationella företagen som för olika länders taxeringsmyndigheter. Ett av dessa problem 
är hur taxeringen av företag som handlar över nationsgränserna skall gå till.  

Ett lands rätt till att taxera en inkomst beror i grunden på vilket beskattningssystem det vi-
lar på, hemvistprincipen, källstatsprincipen, eller en kombination av dessa två principer.1 
Hemvistprincipen innebär att beskattning sker i den stat där den skattskyldige är skatte-
rättsligt bosatt oavsett i vilket land inkomsten har uppkommit. Enligt källstatsprincipen 
sker beskattning av de inkomster som uppkommit i landet, oavsett var den skattskyldige 
har sitt hemvist.2 Allt fler länder, däribland Sverige, kombinerar dessa två principer.3  

Då olika länder inte tillämpar dessa metoder konsekvent föreligger risk att företag blir be-
skattade för samma skatteobjekt i flera länder. Sådan internationell juridisk dubbelbeskatt-
ning leder till förödande konsekvenser för det skattskyldiga företaget och utgör ett hinder 
för den internationella handeln.4 Problemet med denna form av dubbelbeskattning upp-
märksammades i samband med att den internationella handeln ökade efter första världskri-
gets slut och den internationella dubbelbeskattningens betydelse ökade kraftigt i samband 
med det ökade skatteuttag i efterkrigstiden.5  

Under 60-talet tilltog den gränsöverskridande handeln och antalet multinationella företag 
ökade markant.6 Vid denna tid bildade de framträdande handelsnationerna OECD7 för att 
gynna den ekonomiska tillväxten och underlätta expansionen av världshandeln.8 OECD: s 
arbete med att frigöra de internationella kapitalrörelserna har indirekt haft en stor betydelse 

                                                 
1 1 Utöver dessa två principer finns även Nationalitetsprincipen vilken innebär att den skattskyldige beskattas i 

den stat denne är medborgare oavsett var denne befinner sig eller var denne har uppburit de inkomster som 
är föremål för beskattning. USA tillämpar denna princip och i svensk lagstiftning fanns tidigare denna prin-
cip i utflyttningsregeln i den nu upphörda arvs- och gåvoskattelagen. 4 § Lag (1941:416) om arvsskatt och 
gåvoskatt (AGL). Handledning för internationell beskattning, Skatteverket s. 26. 

2 OECD, (2001), Preface para. 5, s. P-1. 

3 Lindencrona G, (1994) s. 29. 

4 Lindencrona G, (1994) s. 30. 

5 Dahlman R, et al, (2002) s. 129. 

6 Atkinson M, et al, (1999) s. 18. 

7 OECD står för Organisation for Economic Co-Operation and Development och bildades år 1961. 

8 Atkinson M, et al, (1999) s. 18. 
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på skatterättens område.9 En aspekt av arbetet att motverka handelshinder var behovet av 
ett internationellt samarbete för att undvika dubbelbeskattning men även att förhindra skat-
teundandragande.10 För att uppnå enhetlighet på dubbelbeskattningsområdet utarbetade 
OECD: s skattekommitté, Committe on fiscal affairs, det modellavtal11 som kom att bli be-
tydande för den internationella dubbelbeskattningen världen över. 

1.1.2 Koncerninterna transaktioner – internprissättning 
En särskilt viktig beskattningsfråga för multinationella företag är relaterad till den prissätt-
ning företagen tillämpar vid koncerninterna transaktioner. Ett av syftena med att etablera 
en gränsöverskridande koncern kan vara att eftersträva de synergieffekter som ett sådant 
samarbete ger. Även om de enskilda företagen drivs av vilja till vinstmaximering, kan fokus 
komma att flyttas från det enskilda företagets lönsamhet till koncernens lönsamhet som 
helhet. Då företagen ingår i en intressegemenskap är det vid transaktioner dem emellan 
inte, som för oberoende företag, krafter på marknaden som styr prissättningen och faststäl-
lande av andra avtalsvillkor. Företagens prissättning kan på dessa sätt komma att avvika vad 
som är marknadsmässigt och skilja sig från vad sinsemellan oberoende företag skulle ha av-
talat. Leder detta till en lägre vinst hos företaget innebär detta att det land som besitter rät-
ten att beskatta företagets vinst förlorar del av den skattebas som skulle ha tillfallit dem om 
avtalsvillkoren genomförts på marknadsmässiga villkor.  

Internprissättningen kan även utnyttjas av företag för att genomföra vinstöverföringar. Ge-
nom att sälja en vara eller tjänst till ett pris som understiger marknadsvärdet, eller köpa en 
vara eller en tjänst till ett pris som överstiger marknadsvärdet, uppstår en förlust vilket in-
nebär att obeskattade vinstmedel flyttas till motparten. På detta sätt kan ett företag i en 
koncern föra över sin vinst till ett förlustföretag för att uppnå resultatutjämning i koncer-
nen. Alternativt kan ett företag i ett land med hög skattesats överföra sin vinst till ett land 
där skatten är lägre eller obefintlig för att minimera skatteuttaget för koncernen som helhet. 

Oavsett om prissättningen är ett medvetet försök till skatteundandragande eller ej så inne-
bär en avvikande prissättning att länder förlorar del av den skattebas de är berättigade till. 
Dessutom får koncernföretag på detta sätt en orättvis konkurrensfördel gentemot företag 
som inte ingår i en koncern då de oberoende företagen inte har samma möjlighet som kon-
cernföretagen att minska sina skatteutgifter.  

Väljer taxeringsmyndigheten i det land där skattebasen gått förlorad att justera priset för att 
öka den beskattningsbara vinsten hos företaget kan det leda till att företaget blir beskattat 
två gånger såvida motsvarande nedjustering inte görs i det andra landet.12 Denna typ av 
dubbelbeskattning skall skiljas från den ovan beskrivna internationella juridiska dubbelbe-
skattning där ett och samma skattesubjekt blir beskattat för samma skatteobjekt i två olika 
länder. Den beskattning justeringen av internprissättningen medför, innebär att två skatte-
subjekt blir beskattade för ett och samma skatteobjekt i två olika länder. Vinsten blir före-
mål för dubbelbeskattning såvida motsvarande justering inte görs i det andra landet. Ovilja 
till sådan nedjustering kan föreligga då detta land givetvis månar om att behålla så stor del 
                                                 
9 Lindencrona G, (1994) s. 41. 

10 Atkinson M, et al, (1999) s. 18. 

11 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital. 

12 Atkinson M, et al, (1999) s. 18 f. 
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av skattebasen som möjligt eller det kan helt enkelt föreligga meningsskiljaktigheter länder-
na emellan om vad som utgör ett korrekt pris och hur beskattning skall ske. 

1.1.3 Armlängdsprincipen 
Skatteundandragande transaktioner och den typen av dubbelbeskattning som justering 
medför, kan undvikas med en enhetlig syn på beräkningen av internpriser. Sålunda etable-
rades armlängdsprincipen vilken återfinns i Art 9 i OECD: s modellavtal.13 Armlängdsprin-
cipen är idag en internationellt vedertagen princip som innebär att varje enskilt företag i en 
koncern behandlas som en självständig enhet, vilket på engelska kallas the separate entity ap-
proach. Transaktioner mellan företag i intressegemenskap skall ske på samma villkor som 
transaktioner mellan två sinsemellan oberoende företag.14 Har ett företag i avtal med ett 
närstående företag avtalat om villkor som skiljer sig från vad som skulle ha avtalats mellan 
sinsemellan oberoende parter, och företaget till följd av detta redovisar ett lägre resultat, ges 
i Art 9 taxeringsmyndigheten i det land företaget är beläget rätt att justera prissättningen 
och taxera därefter. I artikelns andra del stadgas att andrahandsjustering skall göras i landet 
till vilken inkomsten överförts i det fall uppjustering genomförs i det förfördelade landet. 

Armlängdsprincipen återfinns i svensk rätt i den s.k. korrigeringsregeln i 14 kap 19 § In-
komstskattelag (1999:1229), IL. Korrigeringsregeln ger de svenska taxeringsmyndigheterna 
rätten att korrigera resultatet i ett företag och beskatta vinster som olovligen överförts till 
ett företag beläget i utlandet i de fall det svenska företagets inkomst blivit lägre till följd av 
att vad som avtalats mellan företagen i intressegemenskap avviker från vad som skulle ha 
avtalats mellan sinsemellan oberoende företag.  

Transaktionerna skall ske på armlängds avstånd och avtalsvillkoren skall således vara mark-
nadsmässiga. Att fastställa marknadsmässiga priser innebär ofta svårigheter och den enda 
fingervisningen i svensk lagstiftning finns i 61 kap 2 § 2 st. IL. Där stadgas att ”med mark-
nadsvärde avses det pris som den skattskyldige skulle ha fått betala på orten[…]”. En hän-
visning till ortspriset ger inte mycket vägledning i internationella transaktioner.15  

1.1.4 Transfer Pricing Guidelines 
Av lagrummet i 14 kap 19 § IL framgår inte hur beräkning skall gå till. Inte heller i förarbe-
tena till den svenska korrigeringsregeln ges riktlinjer för hur regeln skall tillämpas och hur 
armlängdspriser skall fastställas. OECD har givit ut riktlinjer16 och rapporter17 för tillämp-
ning av Art 9 i modellavtalet. I RÅ 1991 ref 107, Shell-målet, gjorde Regeringsrätten ett vik-

                                                 
13 Atkinson M, et al, (1999) s. 19. 

14 Art 9 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital. 

15 Pelin L, (2004), s. 82. 

16 OECD gav år 1979 ut rapporten Transfer Pricing Guidelines and Multinational Enterprises för tolkning av 
Art 9. 1995 utkom den reviderade upplagan vilken utges i lösbladsform och uppdateras kontinuerligt (se vi-
dare OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, Preface, 
para 13-19. s. P4-6. Det är dessa riktlinjer som åsyftas i denna magisteruppsats.  

17 Utöver riktlinjerna har OECD gett ut vägledning inom två specifika områden rörande internprissättning – 
Transfer Pricing and Multinational Enterprises – Three taxation issues (1984) och Thin Capitalization 
(1987). 
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tigt obiter dicta uttalande att OECD Transfer Pricing Guidelines For Multinational Enter-
prises and Tax Administrations, hädanefter kallade riktlinjerna, trots att de inte är bindande, 
kan tjäna som vägledning vid tolkning och tillämpning av korrigeringsregeln.18  

Att tillämpa riktlinjerna är i linje med OECD: s målsättning om ett enhetligt synsätt. Ett 
enhetligt synsätt på beskattningen bland länderna på världsmarknaden säkerställer att in-
blandade länders taxeringsmyndigheter tilldelas dess rättmätiga skattebas samt att företagen 
undviker att drabbas av internationell ekonomisk dubbelbeskattning. På detta sätt undviks 
konflikter mellan länders taxeringsmyndigheter och internationell handel över nationsgrän-
serna stimuleras och underlättas vilket är en del av OECD: s målsättning.19 

1.1.5 Svenska domstolars tillämpning av Transfer Pricing Guidelines 
Då Regeringsrätten rekommenderat tillämpningen av OECD: s riktlinjer vid arm-
längdsprisberäkningar i enlighet med korrigeringsregeln, är det av intresse för såväl skatt-
skyldiga företag som taxeringsmyndigheter, att undersöka huruvida domstolarnas tillämp-
ning av korrigeringsregeln och armlängdsprincipen överensstämmer med de av OECD ut-
givna riktlinjerna. Utan en korrekt tillämpning går del av syftet med OECD:s riktlinjer i 
strävan att uppnå en enhetlig syn på beskattningen förlorat. 

1.2 Syfte 
Regeringsrätten fastslog i Shell-målet lämpligheten av OECD: s riktlinjer för vägledning vid  
fastställande av armlängdspriser med tillämpning av korrigeringsregeln. Syftet med denna 
magisteruppsats är att undersöka huruvida svenska domstolar i internprissättningsmål efter 
Shell-målet har tillämpat armlängdsprincipen i korrigeringsregeln i enlighet med de av 
OECD utgivna riktlinjerna. Efter det att rättsläget i detta avseende fastslagits görs i viss 
mån normativa uttalanden i detta avseende. 

1.3 Metod 
I denna magisteruppsats används för att fastställa gällande rätt, den rättsdogmatiska meto-
den vilket innebär att de traditionella rättskällorna lagtext, praxis, förarbeten och doktrin 
beaktas. Inom den skatterättsliga doktrinen går åsikterna isär om vilken av rättskällorna 
praxis och förarbeten som skall väga tyngst vid lagtolkning. Något som talar för att förarbe-
ten skall ges högre dignitet är att ett sådant tolkningsförfarande leder till hög förutsägbarhet 
ur ett rättssäkerhetsperspektiv vilket är förenligt med legalitetsprincipen. Med hög förut-
sägbarhet har den skattskyldige större möjlighet att på förhand bedöma den skatterättsliga 
konsekvensen av sitt handlande. Ett skäl som dock talar för att praxis skall ges företräde är 
att ett sådant tolkningssätt är mer pragmatiskt och leder till en sund rättsutveckling vilket 
författaren anser har särskild betydelse inom skatterätten då det är ett område under stän-
dig utveckling. Domstolarna har dessutom en stark benägenhet att följa prejudikat att dom-
stolspraxis i praktiken är den rättskälla som efter lagtexten väger tyngst efter lagtexten.20 

                                                 
18 RÅ 1991 ref 107 s. 355. 

19 OECD, (2001)  Preface para. 5-7,  s. P-2. 

20 Lehrberg B, (1996) s. 94. 
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Andra källor som kommer att användas i uppsatsen är Art 9 i OECD: s modellavtal samt 
OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 
i uppsatsen kallade OECD: s riktlinjer. Art 9 är en motsvarighet till den svenska korriger-
ingsregeln i 14 kap 19 § IL. Modellavtalet i sig är inte implementerat i svensk rätt men 
OECD uppmanar medlemsstaterna att tillämpa modellen vid upprättande av dubbelbe-
skattningsavtal och majoriteten av upprättade dubbelbeskattningsavtal bygger på model-
len.21 Av den anledningen anser författaren det lämpligt att i uppsatsen hänvisa till Art 9 i 
OECD: s modellavtal istället för motsvarande artiklar i de separata dubbelbeskattningsavta-
len. I uppsatsen refereras den svenska översättningen av artikeln. Den svenska översätt-
ningen är inte en officiell, men då den är mycket genomarbetad och välskriven anser förfat-
taren att den är lämplig att använda för detta ändamål.22 Likaså kommer ledning att sökas i 
OECD: s riktlinjer och i det närmaste behandlas som rättskälla då de utgör vägledning för 
hur armlängdsprincipen i Art 9 skall tillämpas. Dessa riktlinjer är inte införlivade i svensk 
rätt, men dess lämplighet för vägledning vid tillämpning av korrigeringsregeln23 i 14 kap 19 
§ IL har fastslagits i RÅ 1991 ref 10724. 

Uppsatsen inleds med en deskriptiv del där korrigeringsregeln, armlängdsprincipen och 
OECD: s riktlinjer behandlas. Därefter refereras fyra för internprissättningsområdet aktuel-
la rättsfall varefter en komparativ studie av tillämpningen av armlängdsprincipen i rättsfal-
len i förhållande till OECD: s riktlinjer görs. De rättskällor som huvudsakligen kommer 
behandlas i detta arbete är således rättsfall från såväl Kammarrätten som Regeringsrätten 
och OECD: s riktlinjer. Rättsfallen från Kammarrätten saknar det prejudikatvärde rättsfall 
från Regeringsrätten har, men används i denna uppsats för att fastställa rättsläget i avsaknad 
av för uppsatsen relevanta rättsfall från Regeringsrätten som behandlar armlängdsprisbe-
räkning.  

Eftersom syftet med magisteruppsatsen är att göra en komparativ studie av valda rättsfall 
och OECD: s riktlinjer, följt av normativa uttalanden, har övrig doktrin mindre betydelse 
för arbetet och kommer användas mindre frekvent än dessa rättskällor. 

1.4 Avgränsningar 
Transfer Pricing, eller internprissättning, är i sig  ingen ogiltig företeelse utan är ett neutralt 
koncept för den prissättningsmetodik som används vid en transaktion mellan två närståen-
de företag.25 Korrigeringsregeln i 14 kap 19 § IL samt Art. 9 i OECD: s modellavtal, som 
ger uttryck för armlängdsprincipen, tar sikte på att justera ogiltiga prissättningar vilka lett 
till att vinstmedel olovligen överflyttas från den skattskyldige. I denna uppsats behandlas 
den del av konceptet Transfer Pricing eller internprissättning som rör bedömningen av 
oriktiga prissättningar. Givetvis måste företagsekonomiska aspekter beaktas vid en sådan 

                                                 
21 Hilling M, (2005) s. 43. 

22 Se även Lindencrona, Dubbelbeskattnignsavtalsrätt (1994) s. 42 där översättningen tillämpas med liknande 
motivering. 

23 Vid tidpunkten för rättsfallet återfanns korrigeringsregeln i 43 § 1 mom. KL. 

24 RÅ 1991 ref. 107, även kallat Shell-målet, kommer inte behandlas i denna uppsats då arbetet syftar till att 
undersöka huruvida domstolarnas rättstillämpning i internprissättningsmål efter uttalandet i denna dom över-
rensstämmer med OECD:s riktlinjer.   

25 Pagan J, (1993) s. 15. 
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bedömning men i uppsatsen är inte avsikten att närmare behandla företagsekonomiska af-
färsstrategier i prissättningsfrågor. 

Armlängdsprincipen är en vedertagen princip såväl i svensk rätt som hos OECD: s övriga 
medlemsländer.26 Principen bygger på beskattningsprincipen the separate enitity approach, dvs. 
att företagen skall behandlas som enskilda enheter och beskattas därefter. Enligt en alterna-
tiv beskattningsprincip, global formulary apportionment, ses en koncern som en enhet och 
beskattning sker i enlighet med en hypotetisk allokering av vinsterna till de olika koncern-
bolagen.27 Detta synsätt är inte förenligt med armlängdsprincipen som är den vedertagna 
principen och kommer därför inte, med undantag för en kort beskrivning i inledningsske-
det28 behandlas i uppsatsen. 

Det var i Shell-målet, RÅ 1991 ref 107, som Regeringsrätten rekommenderade att riktlin-
jerna används vid armlängdsprisberäkningar i internprissättningsfrågor. Syftet med denna 
uppsats är att undersöka huruvida de svenska domstolarnas tillämpning av armlängdsprin-
cipen i korrigeringsregeln i internprissättningsmål efter Shell-målet överrensstämmer med 
riktlinjerna. Shell-målet kommer av den anledningen inte behandlas i denna uppsats.  

I denna uppsats är koncentrationen på att utreda hur armlängdsprincipen tillämpas av 
svenska domstolar. Således kommer inte i denna uppsats behandlas hur utländska domsto-
lar tillämpar armlängdsprincipen. 

1.5 Disposition 
Uppsatsen börjar med ett inledande kapitel där problemet presenteras och en beskrivning 
av bakgrund till ämnet ges. I detta kapitel  anges även syftet med magisteruppsatsen, be-
skrivning av metod, vilka avgränsningar som gjorts, samt hur arbetet har disponerats.  

I kapitel två följer en genomgång av armlängdsprincipen som är den princip som återfinns i 
såväl den svenska korrigeringsregeln i 14 kap 19 § IL som i Art 9 i OECD: s modellavtal. 
Härefter undersöks hur denna princip kommer till uttryck i svensk rätt och en genomgång 
av den svenska korrigeringsregeln görs. Här sätts lagregeln i ett rättshistoriskt perspektiv 
varvid  lagrummets tillkomst, motiv i förarbeten, tillämpning i praxis samt i viss mån utta-
landen i doktrin behandlas. Detta följs av en genomgång av lagregelns materiella innehåll. I 
detta avsnitt behandlas även dokumentationskrav som är under utredning för lagförslag. 
Därefter följer en genomgång av Art. 9 i OECD:s modellavtal varefter en jämförelse mellan 
de två bestämmelserna görs.  

I kapitel tre redogörs ingående för beräkningsmetoderna i OECD: s riktlinjer. 

I kapitel fyra följer en genomgång av de rättsfall som är föremål för analys i uppsatsen. Var-
je rättsfall refereras för sig följt av en analys där en genomgång av hur domstolen i de olika 
rättsfallen tillämpat armlängdsprincipen görs och i vilken mån tillämpningen stämmer över-
ens med OECD: s riktlinjer. 

                                                 
26 OECD, (2001), para. 1.1, s. I-1, Pelin L, (2004) s. 82. 

27 Atkinson M, et al, (1999) s. 20. 

28 Se avsnitt 2.1.3. 
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Uppsatsen avslutas med ett femte kapitel där slutsatserna för arbetet redovisas och norma-
tiva uttalanden görs. 

1.6 Uttryck och definitioner 
Med Riktlinjer, riktlinjerna,de av OECD utgivna riktlinjerna:avses de av OECD utgivna Trans-
fer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. 

Termen internprissättning är den svenska motsvarigheten till den engelska termen transfer pri-
cing. I uppsatsen används genomgående den svenska termen internprissättning såvida inte 
omständigheter förutsätter att den engelska termen används. Om inte annat anges har de 
båda termerna samma innebörd, dvs. prissättning mellan företag i intressegemenskap. Såväl 
termen transfer pricing som internprissättning har en neutral innebörd såvida inte annat 
anges. När internprissättning eller transfer pricing som inte är marknadsmässig avses anges 
detta genom att skriva olovlig internprissättning olovlig prissättning eller liknande.  

Internationell juridisk dubbelbeskattning 

Med internationell juridisk dubbelbeskattning menas att en och samma person blir beskat-
tad i två stater för samma inkomst.29 Exempel på denna situation är när en arbetstagare är 
bosatt i ett land i vilket beskattning sker i enlighet med bosättningsstatsprincipen och arbe-
tar i ett annat land där beskattning sker i enlighet med källstatsprincipen. 

Ekonomisk dubbelbeskattning 

Ekonomisk dubbelbeskattning innebär att en och samma inkomst blir beskattad hos två 
skattesubjekt. Exempel på sådan beskattning är vinster i svenska aktiebolag. Dessa vinster 
är föremål för beskattning två gånger då vinsten först beskattas hos företaget och sedan, 
vid utdelning, hos aktieägarna. 

Internationell ekonomisk dubbelbeskattning 

Den beskattning justeringen av internprissättningen medför, innebär att två skattesubjekt 
blir beskattade för ett och samma skatteobjekt i två olika länder. För att särskilja denna 
form av dubbelbeskattning från ovan beskrivna formerna av dubbelbeskattning, kommer 
författaren kalla denna form av dubbelbeskattning internationell ekonomisk dubbelbeskatt-
ning. Denna dubbelbeskattning inträffar om ett internpris mellan två relaterade företag blir 
justerat i enlighet med korrigeringsregeln och motsvarande justering inte görs i det andra 
landet. Antag att ABX från Sverige avtalar om ett pris vid försäljning till dotterbolaget BVY 
i Holland. Sverige anser att priset är för lågt i förhållande till marknadspris och justerar upp 
resultatet hos ABX som om försäljningen skett till marknadspris. Görs inte motsvarande 
nedjustering av priset hos företaget BVY i Holland, varmed resultatet skulle sänkas, blir 
vinsten föremål för beskattning två gånger då det kommer att ingå oförändrat i BVY: s re-
sultat samt i ABX: s uppjusterade resultat.  

                                                 
29 OECD, (2002), para. 1, s. 7.  
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2 Armlängdsprincipen 

2.1 Inledning 
När sinsemellan oberoende parter handlar med varandra är det normalt krafter på markna-
den som styr prissättningen och andra avtalsvillkor. Detsamma gäller inte när relaterade 
koncernföretag handlar med varandra.30 När företag bildar en koncern kan vinstintresset 
komma att flyttas från det enskilda företagets till koncernens vinst som helhet. Det behöver 
dock inte alltid vara koncernföretagens vilja att centralisera vinstintresset på detta sätt. 
Även företag som ingår i en koncern drivs vanligtvis av en vilja att visa goda resultat och 
vinster. Prissättningen kan dock även i dessa fall komma att avvika från vad som är mark-
nadsmässigt då det pga. koncernföretags integrerade verksamhet kan föreligga svårigheter 
att fastställa ett korrekt pris och därmed ett korrekt beskattningsbart resultat.31 Ur fiskal 
synvinkel är detta särskilt angeläget vid gränsöverskridande handel då en avvikande intern-
prissättning kan leda till att beskattningsbara vinstmedel lämnar landet.32  

Genom att behandla koncernföretagen som om de vore separata, från varandra fristående 
företag, säkerställs att länderna får beskatta den rättmätiga andelen av den beskattningsbara 
inkomsten. Enligt detta synsätt, the separate entity approach, skall transaktioner mellan kon-
cernföretag genomföras på samma villkor som de transaktioner som genomförs av sins-
emellan oberoende företag. De koncerninterna transaktionerna skall således genomföras 
som om företagen handlade på armlängds avstånd från varandra. Armlängdsprincipen är 
det vedertagna synsätten bland OECD:s medlemsländer och återfinns i Art 9 i OECD:s 
modellavtal.33 Även i svensk rätt är armlängdsprincipen fastslagen i korrigeringsregeln i 14 
kap 19 § IL.  

2.1.1 Fördelar 
I såväl Art 9 som i korrigeringsregeln i 14 kap 19 § IL kommer armlängdsprincipen till ut-
tryck på så sätt att ett lands taxeringsmyndighet ges rätt att justera resultatet i ett koncernfö-
retag så att det motsvarar det resultat som hade uppkommit om företaget hade vidtagit 
transaktioner med ett icke närstående företag. Som nämnts ovan bygger detta synsätt på  the 
separate entity approach, vilket innebär att företagen inom en koncern behandlas som separata 
enheter snarare än en del av en odelbar enhet. Förutom att säkerställa ländernas rättmätiga 
skattebas leder detta synsätt till konkurrensneutralitet mellan företag som ingår i en kon-
cern och de företag som inte gör det då de vid den skattemässiga behandlingen beaktas på 
samma sätt. Om koncernen ur skattehänseende skulle ses som en odelbar enhet skulle kon-
cernföretag ges en omotiverad konkurrensmässig fördel gentemot oberoende företag som 
inte ingår i en koncern. The separate entity approach och armlängdsprincipen gynnar interna-
tionell handel och tillväxt då dessa konkurrensskillnader inte uppkommer med detta syn-
sätt.34 

                                                 
30 OECD, (2001) para 1.2, s. I-1. 

31 RSV, 2004, s. 209. 

32 Atkinson M, et al, (1999) s. 16. 

33 OECD, (2001) para 1.1, s. I-1, OECD, (2002) s.30.  

34 OECD, (2001)  para. 1.6-1.7,  s I-3. 
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2.1.2 Nackdelar 
Armlängdsprincipen fungerar effektivt vid de flesta transaktioner då det vid handel av varor 
och tjänster finns jämförbara marknadsmässiga transaktioner genomförda av sinsemellan 
oberoende företag. Däremot föreligger svårigheter att tillämpa armlängdsprincipen på 
transaktioner med specialiserade varor eller tjänster samt vid förekomsten av immateriella 
rättigheter.35 

En annan nackdel med armlängdsprincipen är att i enlighet med detta synsätt tas inte stor-
driftsfördelar i beaktande. Inte heller tas hänsyn till de synergieffekter som uppkommer av 
att företag samarbetar som kan vara en av anledningarna till att företag väljer att etablera 
koncernförhållanden.36  

Ett praktiskt problem med armlängdsprincipen är att det i vissa fall kan saknas jämförbara 
transaktioner då koncernförhållandet skapar särskilda affärsmässiga omständigheter som 
saknas hos företag som inte ingår i koncern.37 

Det föreligger ofta svårigheter såväl hos företagen som för taxeringsmyndigheten att få till-
gång till information angående andra företags transaktioner som är nödvändiga för faststäl-
lande av armlängdspris. Framförallt föreligger dessa svårigheter när det av sekretessbe-
stämmelser inte är möjligt att få tillgång till andra företags information om transaktioner.38 

Armlängdsprincipen är trots dess nackdelar det vedertagna synsättet på världsmarknaden 
då det är det synsättet som bäst återspeglar transaktioner på den öppna marknaden. Att 
frångå armlängdsprincipen skulle rubba den konsensus som finns på världsmarknaden an-
gående hur koncerngemensamma företag skall behandlas skattemässigt. Det skulle innebära 
ökad risk för internationell ekonomisk dubbelbeskattning för företagen och förlust av skat-
tebasen för inblandade länders taxeringsmyndigheter. Enligt OECD har det ännu så länge 
inte uppkommit något realistiskt och fungerande alternativ till armlängdsprincipen.39 

2.1.3 Global formulary apportionment 
Ett alternativt synsätt till armlängdsprincipen är den s.k. global formulary apportionment-
metoden. Utgångspunkten är här att istället för att betrakta koncernföretagen som separata, 
fristående enheter, betrakta företagen som en integrerad, odelbar enhet. Att se koncernen 
som en odelbar enhet överensstämmer med syftet med att bilda en koncern. Att företag 
väljer att ingå i en koncern är vanligtvis för att uppnå stordriftsfördelar och andra synergief-
fekter. För företag med höga forsknings- och utvecklingskostnader, eller med avancerade 
utvecklade immateriella rättigheter är det en fördel att upprätta ett samarbete med närstå-
ende företag då dessa tillgångar kan användas på flera platser utan att detta föranleder extra 
kostnader.40 

                                                 
35 OECD, (2001) para. 1.8, s. I-4. 

36 OECD, (2001) para. 1.9, s. I-4. 

37 OECD, (2001) para. 1.10 s I-4-I-5. 

38 OECD, (2001) para. 1.12,  s. I-5. 

39 OECD, (2001) para. 1.13-1.14, s. I-6. 

40 Atkinson M, et al, (1999) s. 20. 
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Utifrån ett sådant synsätt är armlängdsprincipen inte av intresse. Istället sker taxering med 
utgångspunkt från att koncernen är en vinstskapande enhet. Vid taxering allokeras den to-
tala koncernvinsten ut till de olika företagen baserat på en förbestämd formel. En sådan 
formel kan exempelvis vara baserad på mängden tillgångar eller antal anställda.41 

Denna metod för beskattning av koncernföretag kan vid första anblicken vara tilltalande då 
den överrensstämmer med själva idén bakom bildandet av koncerner. Metoden anses dock 
inte vara praktiskt tillämpbar och har av den anledningen förkastats av OECD.42 

Den formel som allokeringen baseras kan skilja sig mellan länderna vilket riskerar att ge ett 
godtyckligt resultat. Eftersom vinstallokeringen sker utifrån en förutbestämd formula utan 
beaktande av det faktiska resultatet i de enskilda företagen föreligger dessutom risk att ett 
företag taxeras trots att det i själva verket gjort en förlust.43 Med beaktande att formeln är 
godtycklig och fastställs individuellt i de olika länderna är sannolikheten att uppnå en kon-
sensus över hur fördelning skall ske närmast obefintlig.44 Dessutom leder detta synsätt till, 
som ovan nämnts, att konkurrensneutraliteten mellan koncernföretag och fristående före-
tag rubbas då de behandlas olika skattemässigt med detta synsätt. 

Istället framstår armlängdsprincipen som det enda alternativet. Såväl företag som olika län-
ders taxeringsmyndigheter har utvecklat en god förståelse för armlängdsprincipen och so-
fistikerade metoder har utarbetats för att tillämpa den. OECD anser att ett frångående av 
armlängdsprincipen skulle rubba den internationella konsensus som har upparbetats. Då 
global formulary apportionment inte anses vara praktiskt tillämpbar är den inte ett realis-
tiskt alternativ till armlängdsprincipen som trots nackdelar ännu så länge är den enda, i så-
väl teori som praktik, fungerande metoden.45 

2.2 Korrigeringsregeln – 14 kap 19 § IL 

2.2.1 Korrigeringsregelns tillkomst 

2.2.1.1 1916-års lagförslag 
1916 vidtogs en utredning rörande beskattning av utlänningar. I samband med denna ut-
redning berördes problemet med vinstöverföringar till utlandet genom oriktiga prissätt-
ningar mellan företag i intressegemenskap. I ett förslag till författningsbestämmelse framla-
des en lösning som innebar att de överförda vinstmedlen skulle beskattas hos det svenska 
företaget. Anledningen till att det är det missgynnades företagets inkomst som korrigeras 
och inte det i utlandet belägna företag som har gynnats av prissättningen som skall korrige-
ras, beror på praktiska skäl eftersom den svenska beskattningsrätten inte sträcker sig till att 
beskatta utländska företag på det sättet. Den föreslagna bestämmelsen löd: 

                                                 
41 Atkinson M, et al, (1999) s. 20. 

42 Atkinson M, et al, (1999) s. 21, OECD, (2001) para. 1.14, s. I-6. 

43 RSV, (2004) s. 210. 

44 Atkinson M, et al, (1999) s. 21. 

45 OECD, (2001) para. 1.14, s. I-6. 
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”Därest inkomst av ett näringsföretag på grund av särskilda av näringsidkaren vidtagna åtgärder, varom här 
nedan närmare förmäles, blivit lägre än den eljest skolat bliva, skall inkomsten av företaget beräknas till det 
belopp, vartill den kan antagas hava uppgått, därest sådana åtgärder icke vidtagits. 

Såsom åtgärder av här avsedd art är att beakta, att en näringsidkare på grund av sina förbindelser med någon, 
som är ekonomiskt intresserad i hans näringsföretag eller kan öva inflytande på företagets ledning och som 
icke är här i riket skattskyldig för inkomst, som han på grund av sina berörda förbindelser med företaget kan 
hava berett sig, till denne försålt varor till lägre pris eller av honom köpt varor till högre pris än de i allmänhet 
gällande” 

Av sista meningen: ”till denne försålt varor till lägre pris eller av honom köpt varor till högre pris än de 
i allmänhet gällande” [författarens understrykning], framgår att den föreslagna bestämmelsen 
bygger på armlängdsprincipen.  

Enligt Arvidsson var syftet med den föreslagna lagregeln helt och hållet  att säkerställa det 
svenska beskattningsunderlaget.46 Förslaget kom att ligga till grund för en proposition med 
den ändringen att regeln även skulle vara tillämplig på vinstöverföringar inom landet. An-
ledningen till detta var att delägare i aktiebolag kunde använda oriktig prissättning för att 
undvika ekonomisk dubbelbeskattning.47  

Propositionen mötte kritik bl.a. med hänsyn till svårigheterna att fastställa ett korrekt arm-
längdspris. Kritiken avsåg främst nationella transaktioner då det vid tiden för regelns till-
komst förelåg meningsskiljaktigheter i hur beskattning av inhemska koncernföretag skulle 
gå till. Trots kritiken antog riksdagen propositionen efter revidering och lagregeln skulle 
komma att träda ikraft 1 januari 1920. Lagregeln utsattes för hård kritik främst pga. svårig-
heterna att fastsälla ett korrekt armlängdspris då priserna på marknaden ständigt fluktuerar. 
Dessutom ansågs väsentlig risk för dubbelbeskattning föreligga då regeln inte stadgade nå-
got om hur, i det fall uppjustering av priset aktualiserades, motsvarande nedjustering skulle 
gå till. Riksdagen beslöt därför att upphäva regeln i juli 1919, sex månader innan den skulle 
trätt ikraft.48 

2.2.1.2 1928-års lagstiftning 
En korrigeringsregel avseende oriktig prissättning kom att varaktigt införas vid 1928-års 
lagstiftning. Till skillnad från den tidigare lagregeln som avsåg såväl nationella som interna-
tionella förhållanden, infördes två separata bestämmelser, 43 § 1 mom. Kommunalskattelag 
(1928:370), KL avseende internationella förhållanden och 57 § 3 mom. KL avseende natio-
nella. De två bestämmelsernas tekniska utformning skiljde sig åt på så sätt att vid interna-
tionella förhållanden var det av praktiska skäl som nämnts ovan det missgynnade företagets 
inkomst som skulle uppjusteras. Vid nationella förhållanden var det istället det företag som 
har gynnats av prissättningen som skulle beskatta en proportionerlig del av sin vinst i den 
kommunen där det missgynnade företaget var beläget.49 43 § 1 mom. kom efter 1928 års 
lagändring att ytterligare revideras vid två tillfällen vilka redogörs för nedan medan regeln i 
57 § 3 mom. sedermera kom att upphöra att gälla i samband med att den kommunala in-

                                                 
46 Arvidsson R, (1994) s. 76. 

47 Prop. 1918:283 s. 27. 

48 Arvidsson R, (1994) s. 76 f. 

49 Prop. 1927:102 s, 234 ff. 
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komstbeskattningen av juridiska personer slopades.50 43 § 1 mom. enligt 1928 års lagstift-
ning hade följande lydelse: 

”Har näringsidkare till någon, som är ekonomiskt intresserad i hans näringsföretag eller kan öva inflytande på 
företagets ledning, försålt varor till lägre pris eller av honom köpt varor till högre pris än de i allmänhet gäl-
lande eller vidtagit andra liknande åtgärder och har, uppenbarligen i följd härav, inkomsten av företaget blivit 
avsevärt lägre än den eljest skolat bliva, samt är tillika den, vilken inkomsten istället tillförts, icke för inkomsten 
skattskyldig här i riket, skall inkomsten av företaget beräknas till det belopp, vartill den kan antagas hava upp-
gått, därest dylika åtgärder icke vidtagits.”51 

 

2.2.1.3 1965-års lagstiftning 
År 1965 vidtogs ett antal större förändringar av korrigeringsregeln. Syftet med lagändringen 
var att skapa en bättre överensstämmelse mellan den svenska korrigeringsregeln och mot-
svarande regel i dubbelbeskattningsavtalen. Den svenska regeln var mer restriktivt utfor-
mad än dubbelbeskattningsavtalens motsvarande bestämmelse och inskränkte därför för 
svensk del avtalens räckvidd. Den svenska regeln krävde, som framgår ovan, att inkomsten 
skulle ha blivit avsevärt lägre. Motsvarande krav fanns ej i avtalen och de länder med vilka 
avtal slutits hade möjlighet, till skillnad från Sverige, att fullt ut utnyttja de befogenheter 
som avtalen inrymde. Kravet på avsevärt lägre ansågs medföra att betydande avvikelser från 
ett korrekt resultat accepterades vilket ledde till att Sverige förlorade en stor del av sitt be-
skattningsunderlag. På grund av detta föreslogs att lokutionen ”avsevärt” skulle tas bort från 
lagtexten för att den svenska regeln skulle överrensstämma bättre med motsvarande regel i 
dubbelbeskattningsavtalen52 Taxeringsmyndigheten skall i princip ha möjlighet att företaga 
korrigering så snart avvikelse från normal prissättning kan påvisas.53 

En annan viktig ändring var att det klarlades att korrigeringsregeln inte enbart skulle avse 
vinstöverföringar mellan svenska dotterbolag och utländska moderbolag utan även gälla 
överföringar mellan svenska moderbolag och utländska dotterbolag54. Det ansågs dock vara 
mindre troligt att det handlade om vinstdisposition när ett svenskt moderbolag avtalar om 
underpriser med ett utländskt dotterbolag än när ett svenskt dotterbolag avtalar om över-
priser med ett utländskt moderbolag. En låg prissättning kan vara nödvändig i uppbygg-
nadsskedet för att göra inträde på en ny marknad. En låg prissättning vid avtal mellan ett 
svenskt moderbolag och ett utländskt dotterbolag skall därför inte per automatik under-
kännas. Den låga prissättningen behöver inte nödvändigtvis innebära att inkomsten blivit 
lägre. Inkomsten hos moderbolaget skulle troligtvis ha varit lika låg om försäljningen hade 
skett utan dotterbolaget som mellanhand. Det kom därför att anges i anvisningarna till 43 § 
1 mom. att särskild försiktighet skall vidtagas vid bedömningen av prissättningen på affärer 
mellan svenska moderbolag och utländska dotterbolag.55  

                                                 
50 Andersson M, et al, (2004) s. 388. 

51 SFS 1928:370. 

52 SOU 1962:59 s. 211 f., SOU 1964:29 s. 110 ff, 115, 131, Prop. 1965:126 s 31, 35, 47, 53, 57 f. 

53 SOU 1964:29 s. 131. 

54 SOU 1962:59 s. 212, Prop. 1965:126 s. 57. 

55 SOU 1964:29 s 115 f., 118, 131, Prop. 1965:126 s. 57 f, SFS 1965:573  
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Dessutom gjordes ett språkligt förtydligande i lagtexten. Av lagregelns betydelse enligt 
1928-års lagstiftning framgick inte med tydlighet att vinsten skall ha överflyttats till en utom 
riket utländsk juridisk person. I regeln stadgades endast att personen till vilken vinsten 
överflyttats inte skall vara skattskyldig för den här i riket. Formellt kunde regeln därför till-
lämpas även på personer som var inskränkt56 skattskyldiga personer med hemvist i Sverige. 
Då syftet med regeln enligt förarbetena till 1928-års lagstiftning var att förhindra vinstöver-
föringar till skattskyldig i utlandet krävdes ett förtydligande i lagtexten.57  

Korrigeringsregeln fick efter ändringarna följande lydelse: 

”Har näringsidkare till någon, som är ekonomsikt intresserad i hans företag eller kan öva inflytande på dess 
ledning eller i vars företag han är ekonomiskt intresserad eller på vars företags ledning han kan öva inflytande, 
försålt varor till lägre pris eller av honom köpt varor till högre pris än de i allmänhet gällande eller i övrigt 
med honom avtalat ekonomiska villkor som avvika från vad som skulle hava avtalats mellan två av varandra 
oberoende näringsidkare och har, i följd härav, inkomsten av företaget blivit lägre än eljest skolat bliva, samt 
har tillika den, vilken inkomsten istället tillförts, icke att utgöra skatt för inkomsten här i riket, skall inkomsten 
av företaget beräknas till det belopp, vartill den kan antagas hava uppgått, därest dylika åtgärder icke vidta-
gits.”58 

2.2.1.4 1983-års lagstiftning 
Nästa ändring av korrigeringsregeln gjordes 1983. Lagändringen föranleddes av en utred-
ning59 om bekämpandet av ekonomiskt brottslighet företagen av Brottsförebyggande rådet 
vilket utmynnade i en rapport med förslag gällande utlandsbeskattning. I rapporten före-
slogs ändringar av korrigeringsregeln. Arbetsgruppen angav att de mest förekommande 
formerna av internationell skatteflykt sker genom dolda vinstöverföringar. En av anled-
ningarna till detta är skattemyndigheternas begränsade möjligheter till nödvändig informa-
tion för att kontrollera lämnade uppgifter. En omvänd bevisbörda föreslogs därför. Syftet 
med detta var att skaffa fram uppgifter som avsiktligen undanhålles skattemyndigheterna. 
Det föreslogs även att rekvisitet intressegemenskap skulle tas bort när det rörde sig om 
transaktioner med lågskatteländer. Rapporten mötte ett mycket blandat mottagande och 
förslaget om omvänd bevisbörda kritiserades pga. att det ansågs hindra seriös handel samt 
äventyra rättssäkerheten att skattemyndigheterna skulle avgöra vad som utgjorde affärsmäs-
siga skäl. Dessutom ansågs en risk föreligga att Skattemyndighetens bedömning av vad som 
är affärsmässigt motiverat kan komma att skilja sig från den bedömningen näringsidkaren 
hade vid transaktionstillfället. I efterhand när utfallet av transaktionen är klart är utgångs-
punkten för en bedömning av vad som är affärsmässigt naturligtvis annorlunda. En trans-
aktion som bedöms affärsmässig kan senare visa sig vara mindre lyckad och detta skulle så-
ledes kunna föranleda att transaktionen underkänns och bedöms som icke affärsmässigt 
motiverad.60  

I framlagd proposition godtogs dock förslaget med omvänd bevisbörda. Det ansågs otill-
fredsställande att en justering av inkomsten inte lät sig göras av den anledningen att skatte-
myndigheterna inte har möjlighet att kontrollera lämnade uppgifter pga. svårighet att få till-

                                                 
56 Jfr. Begränsat skattskyldig. 

57 SOU 1962:59 s, 202. 

58 SFS 1965:573. 

59 BRÅ PM 1980:3 s. 14 se Arvidsson R, (1990) s.107. 

60 Prop. 1982/83:73 s. 7, Arvidsson R, (1994) s. 106 ff. 
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gång till information om transaktionen. Rekvisitet intressegemenskap föreslogs dock stå 
kvar, men med den ändringen att det borde räcka med att det allmänna gör sannolikt att in-
tressegemenskap föreligger. Det angavs vidare att vid bedömningen om huruvida intresse-
gemenskap föreligger, kan den oriktiga prissättningen utgöra indikation på att sådan intres-
segemenskap föreligger. Det är dock inte tillräckligt att enbart konstatera att en oriktig pris-
sättning föreligger, det krävs att det föreligger ett samband mellan den oriktiga prissättning-
en och intressegemenskapen. En prissättning som avviker från det allmänt rådande behö-
ver inte bero på intressegemenskap, utan kan vara betingad av affärsmässiga skäl, exempel-
vis när en ny vara skall introduceras på en marknad eller pga. konkurrenssituationen på den 
aktuella marknaden. Bevisbördan för att den oriktiga prissättningen beror på annat än in-
tressegemenskapen och istället är betingad av affärsmässiga skäl lades på näringsidkaren. 
Det ansågs motiverat av att näringsidkaren torde ha större möjlighet än det allmänna att ta 
fram dylika uppgifter.61  

Den erinran som fanns i andra stycket av anvisningarna till 43 § 1 mom. om att särskild 
försiktighet skulle iakttagas vid bedömningen av transaktioner mellan svenska moderbolag 
och utländska dotterbolag togs bort pga. uppmjukningen av det allmännas bevisbörda. Be-
visbördan skulle i fortsättningen vara densamma för alla näringsidkare. Särskild försiktighet 
ansågs inte motiverad utan hänvisning gjordes till de allmänna uttalandena om försiktig-
het.62   

Propositionen mottogs med kritik då den skärpta lagstiftningen ansågs utgöra ett hot mot 
rättssäkerheten samt belägga företagen med en betungande uppgiftsbelastning. Det befara-
des, pga. svårigheterna med att bedöma huruvida en prissättning är affärsmässigt motiverad 
eller syftar till skatteundandragande, att skattemyndigheten på lösare grunder än tidigare 
vidtager inkomsthöjande justeringar av företagens resultat.63 

Skatteutskottet och riksdagen godtog trots framförd kritik propositionen och den föreslag-
na regeln infördes med följande lydelse:64  

”Har näringsidkares inkomst blivit lägre till följd av att villkor avtalats som avviker från vad som skulle ha av-
talats mellan sinsemellan oberoende näringsidkare, skall inkomsten beräknas till det belopp som den skulle ha 
uppgått till om sådana villkor inte förekommit, under förutsättning att  

a)  den som på grund av avtalsvillkoren tillförts inkomst inte skall beskattas för den här i riket, 

b) det finns sannolika skäl att anta at ekonomisk intressegemenskap föreligger mellan näringsidkare och 
den med vilken avtalet träffats och  

c) det inte av omständigheterna framgår att villkoren tillkommit av andra skäl än ekonomisk intresse-
gemenskap.65 

 

Anvisningarna till 43 § 1 mom. fick följande lydelse:  

                                                 
61 Prop. 1982/83:73 s 11. 

62 Prop 1982/83:73 s. 11. 

63 Arvidsson R, (1994) s. 115. 

64 Arvidsson R, (1994) s. 115 f. 

65 SFS 1983:123. 
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p 1: I 1 mom. denna paragraf meddelas vissa bestämmelser för det fall, att överflyttning av inkomst har skett 
från en näringsidkare som är skattskyldig här i riket till en person som inte är skattskyldig här. Vid tillämp-
ningen av dessa bestämmelser skall ekonomisk intressegemenskap anses föreligga då en näringsidkare direkt 
eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av en annan näringsidkares företag eller äger del i detta fö-
retags kapital eller då samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av de båda 
företagen eller äger del i dessa företags kapital.  

I 57 § 3 mom. ges bestämmelser för vissa fall av överflyttning av inkomst där båda kontrahenterna varit här i 
riket skattskyldiga”.66 

2.2.1.5 Inkomstskattelagen – 14 kap 19 § 
Regeln ändrades åter i samband med införandet av inkomstskattelagen. Ändringen var dock 
endast redaktionell och avsåg inte förändra lagregelns gällande rätt.67 I paragrafens andra 
stycke fanns fram till år 2003 en hänvisning till 25 kap IL om koncerninterna andelsavytt-
ringar. I samband med upphävandet av dessa regler togs andra stycket i paragrafen bort.68 
Lagregeln återfinns numera i 14 kap 19 § IL och har lydelsen: 

”Om resultatet av en näringsverksamhet blir lägre till följd av att villkor avtalats som avviker från vad som 
skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende näringsidkare, skall resultatet beräknas till det belopp som det 
skulle ha uppgått till om sådana villkor inte funnits. Detta gäller dock bara om 

1. den som på grund av avtalsvillkoren får ett högre resultat inte skall beskattas för detta i Sverige en-
ligt bestämmelserna i denna lag eller på grund av ett skatteavtal, 

2. det finns sannolika skäl att anta att det finns en ekonomisk intressegemenskap mellan parterna, och 

3. det inte av omständigheterna framgår att villkoren kommit till av andra skäl än ekonomisk intresse-
gemenskap.”69 

 

I likhet med de anvisningar som fanns i KL infördes i 14 kap 20 § ett förtydligande av vad 
som anses utgöra intressegemenskap: 

”Ekonomisk intressegemenskap som avses i 19 § anses föreligga om 

- en näringsidkare, direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av en annan näringsidka-
res företag eller äger del i detta företags kapital, eller 

- samma personer, direkt eller indirekt, deltar i ledningen eller övervakningen av de båda företagen el-
ler äger del i dessa företags kapital.”70 

2.3  Korrigeringsregelns materiella innehåll 
Syftet med korrigeringsregeln är att justera svenska näringsidkares resultat i de fall resultatet 
blivit lägre till följd av felaktig prissättning vid transaktioner med ett företag med vilket in-

                                                 
66 SFS 1983:123. 

67 Leidhammar B, (2001) s. 3. 

68 RSV, (2004) s. 211. 

69 SFS 2003:224. 

70 SFS 2003:224. 
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tressegemenskap föreligger.71 Enligt Pelin är inte syftet att hindra inkomstöverföringar till 
utlandet, utan att skydda det svenska beskattningsunderlaget och förhindra att medel, som 
rätteligen ska beskattas i Sverige, överförs till utlandet.72 För att korrigering skall ske, krävs 
att de i korrigeringsregeln uppställda rekvisiten är uppfyllda.73 

Avtalsförhållande – Det skall föreligga ett avtalsförhållande mellan en i Sverige skattskyl-
dig näringsidkare och en i utlandet belägen motpart som inte är skattskyldig i Sverige för 
den överförda inkomsten.74 Kontrahenterna i avtalsrelationen kan vara såväl fysiska som ju-
ridiska personer.75 Enligt lagrummet skall den svenska kontrahenten vara en näringsidkare, 
men motsvarande krav ställs inte på motparten som inte behöver vara näringsidkare.76 Då 
det förutsätts att det föreligger ett avtalsförhållande är regeln inte tillämplig på överföringar 
till ett fastdriftställe då det krävs två kontrahenter för att sluta ett avtal. Ett fast driftställe 
utgör en del av det rättssubjekt det företag dess huvudkontor tillhör och utgör således inte 
något eget rättssubjekt.77 

Avvikande avtalsvillkor – Kontrahenterna skall ha avtalat om villkor som avviker från 
vad sinsemellan oberoende näringsidkare skulle ha avtalat, vilket har föranlett en inkomst-
överföring.78 Hänvisningen i lagrummet till vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan 
oberoende parter är ett uttryck för den vedertagna termen armlängdsprincipen. Det vill 
säga att de avvikande avtalsvillkoren skall jämföras med vad sinsemellan oberoende parter 
skulle ha avtalat. Detta innebär att en korrekt prissättning mellan företag i ekonomisk in-
tressegemenskap är den som företas på marknadsmässiga villkor.  Prissättningen skall vara 
på armlängds avstånd.79 

Inkomsteffekt – Till följd av de avvikande avtalsvillkoren skall den svenska näringsidka-
rens resultat ha blivit lägre än vad den skulle ha blivit om avtalsvillkoren hade varit på arm-
längds avstånd.80 Det krävs ej att det svenska företaget redovisar en vinst som har blivit läg-
re till följd av de avvikande avtalsvillkoren. Rekvisitet är uppfyllt även i de fall näringsidka-
rens förlust har ökat.81 En transaktion kan dock ge sken av att ha föranlett en sänkning av 
inkomsten utan att så behöver vara fallet. Så var fallet i RÅ 1979 1:40 när ett svenskt bolag 
underlåtit att debitera ränta på de fordringar de hade på det utländska dotterbolaget. Då 
dotterbolaget debiterade hela sin produktionskostnad till moderbolaget fann Regeringsrät-
ten att underlåtenheten att debitera ränta inte hade påverkat moderbolagets resultat negativt 

                                                 
71 RSV, (2004) s. 211. 

72 Pelin L, (2004) s. 74. 

73 RSV, (2004) s. 211 

74 Arvidsson R, (1990) s. 121. 

75 Dahlman R, et al, (2003) s. 63. 

76 Dahlman R, et al, (2003) s. 63.  

77 RSV, (2004) s. 211. 

78 Arvidsson R, (2004) s. 121. 

79 Dahlman R, et al, (2003) s. 64. 

80 Arvidsson R, (2004) s. 121. 

81 Dahlman R, et al, (2003) s. 64. 
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då debitering av ränta skulle ha inneburit en höjning av dotterbolagets produktionskostna-
der i motsvarande mån.82 

Ekonomisk intressegemenskap – De avvikande avtalsvillkoren skall bero på att det mel-
lan kontrahenterna finns en intressegemenskap. Vad som avses härmed anges i den ovan 
redovisade 14 kap 20 § IL. Det åligger skattemyndigheten att göra sannolikt att den oriktiga 
prissättningen beror på den ekonomiska intressegemenskapen.83 

Ej affärsmässiga motiv – För att regeln skall bli tillämplig skall det inte av omständighe-
terna framgå att prisavvikelsen beror på annat än den ekonomsiska intressegemenskapen 
och kan anses vara affärsmässigt motiverade. Kan den skattskyldige näringsidkaren visa att 
prissättningen motiverats av affärsmässiga skäl skall inkomsten ej korrigeras.84 I rättsfallet 
RÅ 1984 1:16 ansåg Regeringsrätten att det förelåg affärsmässiga skäl till varför moderbo-
laget underlåtit att debitera ränta på ett lån till det i utlandet belägna dotterbolaget. Anled-
ningen till detta var att dotterbolaget var i uppbyggnadsskedet och Regeringsrätten ansåg 
att det var affärsmässigt motiverat att moderbolaget i ett sådant skede inte ville betunga 
dotterbolaget med räntekostnader för de investeringar som lånen användes till. Ett annat 
exempel på när prisskillnader kan vara affärsmässigt motiverade är när det på olika mark-
nader föreligger skillnader i rådande konkurrenssituation.85 

Det är således endast i de fall samtliga rekvisit är uppfyllda som företagets inkomst skall ju-
steras så att resultatet blir detsamma som om transaktionen genomförts på marknadsmässi-
ga villkor, dvs. på armlängds avstånd. I lagtexten saknas vägledning för hur ett sådant vill-
kor eller en sådan prissättning skall fastsällas. Även i förarbetena till korrigeringsregeln sak-
nas anvisningar till hur regeln skall tillämpas.  

Det är inte i lagstiftning reglerat hur korrigeringsregeln förhåller sig till övriga regler i IL för 
inkomstberäkning och osäkerhet härom har bland annat framkommit i förarbetena till In-
komstskattelagen.86 Regeringsrätten har dock i nedan refererade RÅ 2000 ref 14 fastslagit 
att regeln är en bestämmelse som gäller lex specialis i förhållande till generella inkomstbe-
räknande bestämmelser.87 

 

 

                                                 
82 RSV, (2004) s. 252. 

83 RSV, (2004) s. 213. 

84 Pelin L, (2004) s. 78. 

85 Pelin L, (2004) s. 78 f. 

86 Se Prop. 1999/2000:2 del 2 s. 188 om osäkerhet angående samspelet mellan korrigeringsregeln och reglerna 
om uttagsbeskattning i 22 kap IL. 

87 RSV, (2004) s. 210. 
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2.4 Dokumentation 
I svensk rätt finns idag inte reglerat hur företagen skall dokumentera och redovisa tillämpa-
de prissättningsstrategier för att fastställa att deras koncerninterna transaktioner görs i en-
lighet med armlängdsprincipen.88 

I en undersökning89 genomförd av Ernst & Young år 2001 framkom att internprissätt-
ningsfrågor, följt av undvikande av dubbelbeskattningsfrågor, är den viktigaste skattefrågan 
för företagen. Detta tros bero på den ökade globaliseringen och ett ökat intresse hos taxe-
ringsmyndigheterna för internprissättningsfrågor.90 Trots att internprissättningsfrågor anses 
vara av stor vikt är det få företag som beaktar prissättningen i företagens strategiska plane-
ring.91 

I Danmark har sedan 1999 funnits ett lagstiftat dokumentationskrav och Sverige kommer 
troligtvis följa grannlandets exempel.92 Regeringen gav år 2002 i uppdrag åt RSV att göra en 
utredning för införandet av koncernföretags informations- och dokumentationsskyldighet 
över koncerninterna transaktioner.93 I OECD:s riktlinjer behandlas i ett eget kapitel vägled-
ning för utformning av dokumentationskrav.94 Dessa riktlinjer har av RSV beaktats i utred-
ningen.95  

Enligt riktlinjernas femte kapitel bör företagen beakta prissättningsfrågor med samma af-
färsmässiga grundlighet som vid andra affärsbeslut.96 Företagen skall skriftligen kunna re-
dovisa för de ansträngningar som gjorts för att prissättningen skall överensstämma med 
armlängdsprincipen. Vilken dokumentation som krävs för redovisning av prissättningen 
skiljer sig från fall till fall.97 Vad som torde vara relevant i samtliga fall är dock information 
om företagen som är involverade i transaktionen, en beskrivning av transaktionen, de olika 
företagens funktioner och information om liknande transaktioner mellan sinsemellan obe-
roende företag.98 Syftet med dokumentationskraven är inte att öka företagens bevisbörda 
utan att underlätta för företagen att lämna korrekta deklarationsuppgifter.99 

                                                 
88 Hall M, et al, (2002) s. 63. 

89 Transfer Pricing 2001 Global Survey – Making Informed Decisions in Uncertain Times se Hall M, et al, 
(2002) s. 63. 

90 Hall M, et al, (2002) s. 63. 

91 Hall M, et al, (2002) s. 65. 

92 Hall M, et al, (2002) s. 66, Pelin L, (2004) s. 87. 

93 Pelin L, (2004) s. 87. 

94 OECD, (2001) para. 5.1-5.29, s. V-1-10. 

95 RSV, (2003) s. 14 ff. 

96 OECD, (2001) para. 5.4, s. V-2. 

97 OECD, (2001) para. 5.16, s. V-6. 

98 OECD, (2001) para. 5.17, s. V-6. 

99 OECD, (2001) para. 5.2, s. V-1. 



 Error! Style not defined. 

 19

2.5 Artikel 9 OECD:s modellavtal 
I artikel 9 i OECD: s modellavtal finns en regel, motsvarande den svenska korrigeringsre-
geln som tar sikte på transaktioner mellan företag i intressegemenskap. Artikeln lyder: 

1. I fall då 

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag 
i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller 

b)  samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en   av-
talsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda av dessa företags 
kapital  

iakttas följande. 

Om emellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella affärsförbindelser avtalas eller före-
skrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all in-
komst, som utan sådana villkor skulle ha kommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte 
tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed. 

2. Ifall då en avtalsslutande stat i inkomsten för ett företag i denna stat inräknar – och i överensstämmelse 
därmed beskattar – inkomst, för vilken ett företag i den andra avtalsslutande staten beskattas i denna andra 
stat, samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i den förstnämnda 
staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra 
oberoende företag, skall denna andra stat genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts 
för inkomsten där. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheter-
na i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra. 

Enligt artikelns första punkt har taxeringsmyndigheterna i en avtalsslutande stat för att fast-
ställa korrekt beskattningsunderlag, rätt att korrigera ett företags räkenskaper om företaget 
till följd av transaktionerna företagen emellan inte redovisar det verkliga beskattningsbara 
resultatet som uppkommit i denna stat. Det är endast om transaktionerna inte skett i enlig-
het med armlängdsprincipen under normala förhållanden som justering skall göras.100  

En korrigering i enlighet med artikelns första punkt kan ge upphov till internationell eko-
nomisk dubbelbeskattning då inkomsten kan bli föremål för beskattning i båda staterna, 
dels i staten till vilken inkomsten överförts i samband med avtalet och dels i den andra sta-
ten som justerar resultatet hos företaget. I artikelns andra punkt föreskrivs att den först-
nämnda staten, till vilken inkomsten överförts, skall göra motsvarande justering i syfte att 
lindra dubbelbeskattningen. En sådan justering hos den andra staten skall dock inte ske 
med automatik. Justering skall endast ske om staten anser att det omräknade beloppet åter-
speglar ett korrekt armlängdspris såväl i princip som i fråga om belopp.101  

I kommentaren föreskrivs endast att staterna skall vidtaga denna justering men angivning 
för hur den ska gå till ges ej. Det anges dock att de flesta stater väljer att ompröva resultatet 
hos företaget i det land till vilken inkomsten överförs i och med avtalet för att fastställa ett 
korrekt resultat i enlighet med armlängdsprincipen. Alternativt kan staterna välja att den 
dubbelbeskattade inkomsten skall korrigeras i enlighet med Art 23 i modellavtalet som re-
glerar metoder för undandröjande av dubbelbeskattning.102 I de fall staterna inte kan kom-

                                                 
100 OECD, (2002) s. 138. 

101 OECD, (2002) s. 139. 

102 OECD, (2002) s. 140. 
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ma överens om hur justeringen ska gå till hänvisar kommentaren till vad som stadgas i mo-
dellavtalets Art. 25 om ömsesidig överenskommelse. 103  

2.6 En jämförelse av 14 kap 19 § IL och Art 9 
Såväl den svenska korrigeringsregeln som Art 9 ger uttryck för armlängdsprincipen. I båda 
fallen är principen uttryckt som en abstrakt norm, dvs. det saknas detaljerade regler för 
fastställande av armlängdspris. Som reglerna är utformade, såväl Art 9 som den svenska 
korrigeringsregeln, finns inga anvisningar för hur armlängdsprincipen praktiskt skall tilläm-
pas.104 

De båda reglerna bygger på samma koncept men till skillnad mot Art 9 finns inte i den 
svenska regeln något stadgande om motsvarande nedjustering vid korrigering i den andra 
staten. De svenska skattemyndigheterna är således inte bundna att genomföra nedjustering. 
Dubbelbeskattningen är dock alltid ett faktum i det fall korrigering sker i den ena staten. 
Sverige har valt att istället för att införa en regel om nedjustering, lösa denna dubbelbe-
skattning i enlighet med dubbelbeskattningsavtalsrätten. Anledningen till detta, tror Arvids-
son, är att Sverige vill minska risken för att förlora rättmätigt beskattningsunderlag på 
grund av att andra stater gör godtyckliga armlängdsprisbedömningar.105 

Såväl den svenska korrigeringsregeln som Art 9 stadgar att intressegemenskap kan föreligga 
antingen via ägarinflytande eller kontroll över företagen. Det anges dock inte, vare sig i 
svensk rätt eller i Art  9 vid ägarinflytande hur stor andel av företaget som skall ägas för att 
intressegemenskap skall anses föreligga. Arvidsson anger dock att det inte i något av fallen 
torde förutsättas att det rör sig om majoritetsägande.106 Enligt Skatteverket är det, för den 
svenska regelns vidkommande, troligen tillräckligt endast med en begränsad andel. 

Art 9 förutsätter inte som den svenska korrigeringsregeln att det skall föreligga ett avtals-
förhållande mellan intressenterna. Art 9 i modellavtalet och motsvarande artikel i många 
dubbelbeskattningsavtal har således ett vidare tillämpningsområde än den svenska regeln. 
Då Art 9 inte enligt ordalydelsen förutsätter förekomsten av avtal är artikeln exempelvis 
tillämplig på filialfall vilket den svenska regeln, som nämnts ovan inte är.107  Till skillnad 
från den svenska regeln gäller dock Art 9 enbart företag108 varför artikelns räckvidd begrän-
sas något jämfört med den svenska regelns räckvidd beträffande den i utlandet belägna par-
ten då motparten enligt svensk rätt kan vara vilken typ av juridisk eller fysisk person som 
helst och inte behöver vara näringsidkare.109 

Det saknas som tidigare nämnts anvisningar i de båda lagrummen för hur ett korrekt arm-
längdspris skall fastställas. Inte heller i förarbetena till den svenska korrigeringsregeln har 

                                                 
103 OECD, (2002) s. 141. 

104 Arvidsson R, (1990) s. 177. 

105 Arvidsson, (1990) s. 177 f. 

106 Arvidsson, (1990) s. 179. 

107 SKV, 2004) s. 216. 

108 Jrf. ”Enterprises”. 

109 Arvidsson R, (1990) s. 178. 
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riktlinjer angivits. För tillämpningen av Art 9 i OECD: s modellavtal har organisationens 
skattekommitté utarbetat riktlinjer för vägledning vid tillämpning av regeln. Då den svenska 
korrigeringsregeln har ansetts överensstämma med Art 9 i OECD:s modellavtal har reger-
ingsrätten i Shell-målet RÅ 1991 ref 107 ansett att de riktlinjer som givits ut av OECD för 
vägledning vid tillämpning av artikeln, kan användas vid tillämpning av den svenska korri-
geringsregeln.110 I kapitel fyra följer en genomgång av beräkningsmetoderna i dessa riktlin-
jer. 

                                                 
110 Pelin L, (2004) s. 83. 
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3 Transfer Pricing Guidelines 

3.1 Introduktion 
I detta kapitel görs en presentation av beräkningsmetoderna i OECD: s riktlinjer. De består 
av de tre traditionella transaktionsbaserade metoderna, marknadsprismetoden, återförsälj-
ningsmetoden och kostnadsplusmetoden. Dessa metoder baseras på en jämförelse av pris 
respektive bruttovinstmarginaler. OECD rekommenderar tillämpningen av någon av dessa 
tre metoder och då framförallt marknadsprismetoden då dessa tre metoder och marknads-
prismetoden i synnerhet bäst återspeglar armlängdsförhållanden. I de fall någon av dessa 
tre metoder inte kan tillämpas, vare sig för sig eller inte alls, finns två vinstmetoder, vinst-
fördelningsmetoden och nettomarginalmetoden som baseras på en jämförelse av nettovins-
ter. 

3.1.1 Jämförelseanalys 
Gemensamt för samtliga metoder är att det vid tillämpningen görs en nedan beskriven jäm-
förelseanalys. Då armlängdsprincipen utgår från en jämförelse med vad som skulle ha avta-
lats mellan sinsemellan oberoende företag skall för applicering av samtliga nedan beskrivna 
metoder en jämförelseanalys göras. Här analyseras faktorer hos företagen och transaktio-
nerna, såväl koncernföretagen och dess transaktioner och de oberoende företagen och dess 
transaktioner, för att säkerställa att tillräcklig grad av likhet råder så att jämförelsen vid arm-
längdsprisberäkningen ger ett tillräckligt tillförlitligt utslag. De faktorer som skall analyseras 
är varan eller tjänstens särdrag, företagens funktioner, kontraktstermer, ekonomiska om-
ständigheter och affärsstrategier.111 För att en jämförelse skall vara relevant är det en förut-
sättning att de för transaktionen relevanta omständigheterna är jämförbara. För att anses 
vara jämförbara krävs att det inte finns skillnader som kan ha en materiell inverkan på den 
faktor som är föremål för analys, dvs. antingen pris eller vinstmarginal. Alternativt skall ef-
fekten av dylika skillnader kunna elimineras med relevanta justeringar.112 

3.1.1.1 Varan eller tjänstens särdrag 
Olikheter i särdrag avseende varan eller tjänsten som är föremål för transaktionen påverkar 
värdet på den öppna marknaden. Vid transaktioner av materiell egendom är det relevant att 
analysera faktorer så som varans fysiska attribut, kvalitet, tillgänglighet och volym. Vid 
transaktioner av immateriell egendom är det  faktorer som typen av transaktion huruvida 
det är licensiering eller försäljning, typen av egendom samt förväntad nytta av egendomen, 
som skall analyseras.113 

3.1.1.2 Funktionsanalys 
Vid transaktioner mellan sinsemellan oberoende parter reflekteras storleken på kompensa-
tionen i de funktioner vart och ett av företagen gör. Härvid avses främst graden av riskta-
gande och vilka tillgångar som tagits i anspråk. För detta ändamål är det viktigt att analysera 

                                                 
111 OECD, (2001) para. 1.16-1.17, s. I-7-8. 

112 OECD, (2001) para. 1.15, s. I-7. 

113 OECD, (2001) para. 1.19, s. I-9. 
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företagens struktur och organisation. De faktorer som bör identifieras och jämföras är ex-
empelvis designutveckling, forskning- och utveckling, marknadsföring, transport, finansie-
ring och företagsstyrning. Dessutom är det relevant att identifiera och jämföra vilka till-
gångar transaktionerna tar i anspråk för vart och ett av företagen. Här skall beaktas vilken 
typ av tillgång som används samt användandet av eventuella immateriella tillgångar. Särskilt 
viktigt är det att jämföra företagens risktagande då detta är något som återspeglar storleken 
på den kompensation företagen är berättigade till. De risker som här avses är exempelvis, 
förlustrisker, kreditrisker, finansiella risker avseende förändringar av räntenivå och valuta-
kurser etc.114 

3.1.1.3 Kontraktsvillkor 
Vid transaktioner mellan sinsemellan oberoende parter finns vanligen skriftliga avtal som 
reglerar hur parternas ansvars- och risktagande är fördelat. Av denna anledning skall kon-
traktsvillkoren beaktas vid den ovan beskrivna funktionsanalysen. Utöver de skriftliga avta-
len kan villkoren för transaktionerna även finnas i annan skriftlig korrespondens och brev-
växling mellan parterna. I avsaknad av skriftliga avtal eller liknande dokument kan villkoren 
för avtalen härledas från företagens handlande.115 

3.1.1.4 Ekonomiska omständigheter 
Även vid transaktioner av likadana varor eller tjänster kan ett armlängdspris variera bero-
ende på olikheter på olika marknader. Av den anledningen är det relevant att de jämförda 
transaktionerna genomförs på marknader som är tillräckligt lika eller att eventuella olikheter 
kan justeras för att uppnå jämförbarhet. De faktorer som är av intresse här är bland annat, 
marknadens geografiska läge, storleken på marknaden, marknadens konkurrenssituation, 
förekomst av substituerande varor eller tjänster, produktionskostnader avseende markkost-
nader, arbetskostnad, transportkostnader etc.116 

3.1.1.5 Affärsstrategier 
Affärsstrategier skall beaktas vid jämförelseanalysen. Härvid skall faktorer så som produkt-
utveckling och innovation beaktas. Andra relevanta faktorer är riskundvikande, vikten av 
politiska förändringar och annat som påverkar hur företagen bedriver sin verksamhet. En 
analys av företagens affärsstrategier innebär även beaktande av strategier för att introducera 
varor eller tjänster på en ny marknad eller när ett företag försöker försvara sin konkurrens-
position på en särskild marknad.117 

 

                                                 
114 OECD, (2001) para. 1.20, s. I-9-10. 

115 OECD, (2001) para. 1.28, s. I-12. 

116 OECD, (2001) para. 1.30, s. I-12-13. 

117 OECD, (2001) para. 1.31-1.32, s. I-13. 
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3.2 Beräkningsmetoderna 

3.2.1 Transaktionsbaserade metoder 
Den mest direkta metoden för att säkerställa att en transaktion gjorts på armlängds avstånd 
är att jämföra prisvillkoren för transaktionen mellan de relaterade företagen med villkoren 
för transaktioner mellan två icke relaterade företag.118 En jämförelse av prisvillkoren är där-
för utgångspunkten i den av OECD mest förespråkade beräkningsmetoden, marknads-
prismetoden.119 

En sådan direkt metod är dock inte alltid genomförbar då det kan saknas jämförbara trans-
aktioner.120 Koncerninterna transaktioner påverkas ofta av omständigheter som är specifika 
för koncernen. Omständigheter som saknar motsvarighet i transaktioner mellan sinsemel-
lan oberoende företag som inte ingår i en koncern.121 

Vid avsaknad av jämförbara transaktioner kan det vara nödvändigt att använda mindre di-
rekta tillvägagångssätt än prisjämförelse för att fastställa armlängdspris. Bruttovinstmarginal 
är exempel på sådana mindre direkta jämförelsedata. De två andra transaktionsbaserade be-
räkningsmetoderna, återförsäljningsmetoden och kostnadsplusmetoden, är baserade på 
dessa typer av mindre direkta data.122 

3.2.1.1 Marknadsprismetoden 
Marknadsprismetoden är den mest förespråkade metoden av OECD då en prisjämförelse 
mellan två likvärdiga produkter i två likvärdiga transaktioner är det tillvägagångssätt som 
bäst överensstämmer med armlängdsprincipen.123 Enligt marknadsprismetoden jämförs pri-
set för varan eller tjänsten i en transaktion mellan två relaterade företag, med priset på en 
vara eller tjänst i en jämförlig transaktion mellan två sinsemellan oberoende företag. Före-
kommer skillnader kan detta vara en indikation på att villkoren i den koncerninterna trans-
aktionen inte är marknadsmässiga, dvs. att de inte är på armlängds avstånd. Priset bör i så-
dana fall ersättas med den prissättning som tillämpats i jämförelsetransaktionen.124  

För att resultatet skall vara rättvisande krävs dock att den transaktion med vilken jämförelse 
görs, håller en tillräckligt hög grad av jämförbarhet.125 Är transaktionerna inte jämförbara 
kan detta vara anledningen till att prisvillkoren skiljer sig och  behöver inte nödvändigtvis 
innebära  den koncerninterna transaktionen inte varit på armlängds avstånd. 

För att kunna tillämpa marknadsprismetoden krävs att de jämförda transaktionerna är till-
räckligt jämförbara. För att säkerställa att transaktionerna håller tillräckligt hög grad av jäm-
                                                 
118 OECD, (2001) para. 2.5, s. II-2. 

119 OECD, (2001) para. 2.6, s. II-2 och para 2.7 s, II-3. 

120 OECD, (2001) para. 2.5, s. II-2. 

121 OECD, (2001) para. 3.6,  s. III-3. 

122 OECD, (2001) para. 2.5, s. II-2. 

123 OECD, (2001) para. 2.5, s. II-2. 

124 OECD, (2001) para .2.6, s. II-2, para. 2.7 s, II-2-3. 

125 OECD, (2001) para. 2.6, s. II-2-3. 
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förbarhet görs en jämförelseanalys126. Transaktionerna är jämförbara om det inte finns skill-
nader, vare sig  mellan de jämförda transaktionerna eller mellan de jämförda företagen, som 
kan ha en inverkan på priset. Alternativt skall effekten av eventuella skillnader kunna elimi-
neras med rimliga justeringar.127 

Det kan vara svårt att finna en jämförbar transaktion utan förekomst av skillnader som 
skulle kunna påverka priset. En marginell produktskillnad i de jämförda transaktionerna 
kan påverka priset även om de två företagen bedriver liknande verksamhet och genererar 
lika stor vinstmarginal.128 

Förekommer dylika skillnader skall det undersökas om effekten av dessa kan elimineras. 
Det kan visserligen vara svårt att hitta metoder för att eliminera effekten av skillnaderna, 
men detta får, enligt OECD, inte innebära att marknadsprismetoden per automatik uteslu-
tes utan förespråkar en flexibel inställning till metoden alternativt att marknadsprismetoden 
används i kombination med någon annan metod.129 Som med de övriga metoderna är resul-
tatets tillförlitlighet beroende av graden av exakthet i hur justeringar kan göras för att upp-
nå jämförbarhet.130 

För att jämförelse skall kunna göras bör dock inte enbart varorna i de två transaktionerna 
vara jämförbara. Andra faktorer, som kan ha en inverkan på priset, såsom företagets funk-
tioner av de slag som behandlas vid funktionsanalysdelen av jämförelseanalysen, skall vara 
likvärdiga för att en jämförelse skall ge ett rättvisande utslag. Även i detta avseende kan det 
föreligga svårigheter att hitta metoder för korrigering i syfte att eliminera effekten av dessa 
skillnader.131 

OECD ger inga närmare direktiv för hur en eventuell justering skall göras men ger ett par 
exempel, som redovisas nedan, för att exemplifiera när metoden är särskilt tillämplig samt 
för att belysa vilka faktorer som kan påverka priset och som kan vara nödvändiga att juste-
ra.  

 Marknadsprismetoden är särskilt lämplig när den produkt som överlåts i en koncernintern 
transaktion även säljs av ett oberoende företag. Ett exempel på detta är om ett företag säljer 
colombianska kaffebönor av samma sort, kvalitet och kvantitet som säljs mellan två företag 
i intressegemenskap. Dessutom sker transaktionerna vid samma tidpunkt, företagen befin-
ner sig i samma led i produktionskedja och försäljningen sker i övrigt under liknande för-
hållanden. Här råder tillräcklig grad av jämförbarhet för att det oberoende företagets pris-
sättning kan tillämpas utan justeringar vid fastställande av armlängdspris i transaktionen 
mellan de relaterade företagen.132  

                                                 
126 Se avsnitt 3.1.1. 

127 OECD, (2001) para. 2.7, s. II-3. 

128 OECD, (2001) para. 2.8, s. II-3. 

129 OECD, (2001) para. 2.9, s. II-3. 

130 OECD, (2001) para. 2.9, s. II-3. 

131 OECD, (2001) para. 2.8, s. II-3, para. 2.9, s. II-3. 

132 OECD, (2001) para. 2.11, s. II-4. 
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Om istället det oberoende företaget säljer brasilianska kaffebönor (antag att det saknas 
andra jämförbara transaktioner) bör det undersökas om kaffebönornas ursprung har en in-
verkan på priset. Om så är fallet bör justeringar göras.133 Ett annat exempel där justering 
kan behöva göras är när det föreligger skillnader avseende transport- och försäkringsvillkor 
i de jämförda transaktionerna då detta är något som vanligtvis har en direkt inverkan på 
priset.134 Ytterligare en faktor som bör beaktas i sammanhanget är hur stor mängd av varan 
som överförs vid transaktionen. En större kvantitet kan leda till mängdrabatter vilket bör 
tas i beaktande och justeras för att jämförelse skall kunna göras. 

OECD ger ingen närmare vägledning i hur dessa korrigeringar skall göras men påpekar att 
om justeringar inte kan göras bör det övervägas om marknadsprismetoden bör ersättas 
med, eller kombineras med, en annan metod  då marknadsprismetoden vid förekomst av 
skillnader utan nödvändiga justeringar  inte skulle ge ett rättvist utslag.135 

3.2.1.2 Återförsäljningsmetoden 
Vid tillämpning av återförsäljningsmetoden är det inte, som vid tillämpning av marknads-
prismetoden, avtalat pris på en vara vid en jämförlig transaktion som är föremål för analys. 
Utgångspunkten för återförsäljningsmetoden är istället en jämförelse av företagens brutto-
vinstmarginaler. Metoden utgår från det pris till vilket en produkt, som har köpts av ett 
närstående företag, säljs till en utomstående köpare.136 

Från detta pris, återförsäljningspriset, dras sedan en rimlig bruttovinstmarginal, en återför-
säljningsmarginal, vilket representerar kostnadstäckning och vinstpåslag. Kostnadstäck-
ningens och vinstpåslagens storlek är beroende av en rad faktorer som t.ex. företagets 
funktion, vilka tillgångar som tagits i ansrpråk, nivån på företagets risktagande, etc. Efter 
dessa avdrag återstår vad som utgör ett rimligt armlängdspris för transaktionen mellan de 
relaterade företagen. Detta framräknade pris jämförs sedan med det faktiska pris som avta-
lats mellan parterna.137  

Vid fastställande av bruttovinstmarginalen kan jämförelse göras med den prismarginal åter-
försäljarföretaget tjänar på produkter som köps in från ett utomstående företag och som 
sedan säljs vidare till ett annat utomstående företag. Jämförelse kan även göras med den 
prismarginal en oberoende återförsäljare tjänar i liknande transaktioner med icke relaterade 
företag.138 

För att säkerställa att de transaktioner med vilka jämförelse görs håller tilläckligt hög grad 
av jämförbarhet, görs en jämförelseanalys.139 För att jämförelse skall kunna göras krävs att 

                                                 
133 OECD, (2001) para. 2.11, s. II-4. 

134 OECD, (2001) para. 2.12, s. II-4. 

135 OECD, (2001) para. 2.11, s. II-4. 

136 OECD, (2001) para. 2.14, s. II-5. 

137 OECD, (2001) para. 2.14, s. II-5. 

138 OECD, (2001) para. 2.15, s. II-5. 

139 Se avsnitt 3.1.1. 
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det inte föreligger skillnader som kan påverka bruttovinstmarginalen, alternativt att effekten 
av dessa skillnader kan elimineras med tillräcklig grad av säkerhet.140 

Det krävs dock vanligtvis färre justeringar avseende skillnader i produkten vid tillämpning 
av återförsäljningsmetoden än vad det görs vid marknadsprismetoden. Anledningen till det-
ta är att smärre produktdifferenser inte nödvändigtvis har en materiell inverkan på brutto-
vinstmarginalen, trots att sådana skillnader i normala fall har en inverkan på priset. Brutto-
vinstmarginaler utgörs av bruttoersättningen i förhållande till försäljningskostnaderna vilka 
påverkas av företagets funktioner och dess risknivå. Av den anledningen är det av mindre 
betydelse om det föreligger skillnader avseende produkterna.141  I riktlinjerna ges ett exem-
pel med ett återförsäljarföretag som distribuerar matberedare och brödrostar. Dessa två 
produkter är av vitt skilda slag och substituerar inte varandra. Olikheterna innebär att pris-
sättningen på dessa två produkter skiljer sig åt. Trots detta är det mycket möjligt att företa-
gen tillämpar samma typ av bruttovinstmarginal för dessa två produkter.142 

Produktdifferens mellan de jämförda transaktionerna har mindre betydelse i de fall brutto-
vinstmarginalen inte är relaterad till produkten vilket är fallet om återförsäljaren inte tillför 
produkten ett värdeökande varunamn eller en annan materiell tillgång. Sker en värdeökning 
av detta slag kan det föreligga svårigheter att fastställa ett rimligt armlängdspris med ut-
gångspunkt från bruttovinstmarginalen. Detsamma gäller om återförsäljaren genomför nå-
gon typ av vidarebearbetning av produkten, exempelvis sätter samman inköpta komponen-
ter till en enhet. Återförsäljningsmetoden är i dessa fall ett mindre lämpligt val. Metoden 
lämpar sig i de fall återförsäljaren inte tillför produkten något värde innan vidareförsälj-
ningen.143 

Återförsäljningsmetoden lämpar sig således för analys av transaktioner där bruttovinstmar-
ginalen inte påverkas nämnvärt av själva produkten, dvs. när det inte sker någon värdeök-
ning hos återförsäljaren innan vidareförsäljning. I de fall bruttovinstmarginalen inte är rela-
terad till produkten, är det istället i högre utsträckning företagets funktion som påverkar 
bruttovinstmarginalen, exempelvis vilka tillgångar som tagits i anspråk och företagets nivå 
av risktagande. Det bör även undersökas huruvida det föreligger skillnader i det sätt de rela-
terade företagen och de icke relaterade företagen bedriver sin verksamhet. Skillnader i före-
tagsledningens effektivitet är faktorer som påverkar ett företags lönsamhet och därmed 
vinstmarginal. Även återförsäljarföretagets grad av självständighet och aktivitet bör under-
sökas. Det är en väsentlig skillnad på ett företag som endast överför produkten i form av 
ett mellanled jämfört med ett företag som tar på sig full äganderätt, med allt ansvar det in-
nebär exempelvis avseende marknadsföring, finansiering, garantier, försäkring och distribu-
ering. Det är rimligt att ett företag av det senare slaget har en större bruttovinstmarginal än 
det förstnämnda. Detsamma gäller om företaget besitter särskild för ändamålet nödvändig 
expertis. Dylika faktorer måste dock kunna understödjas med relevant bevisning för att det 
högre vinstpåslaget skall accepteras.144 

                                                 
140 OECD, (2001) para. 2.16, s. II-5. 

141 OECD, (2001) para. 2.17, s. II-5-6. 

142 OECD, (2001) para. 2.17, s. II-5-6. 

143 OECD, (2001) para. 2.19, s. II-6, para. 2.22, s. II-7. 

144 OECD, (2001) para. 2.21, s. II-7, para. 2.24 s, II-8. 
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Bruttovinstmarginalen kan komma att påverkas av om återförsäljaren har en exklusiv rätt 
att sälja godset. Värdet på denna exklusiva rätt beror på dess geografiska spridning och fö-
rekomsten av eventuella substitut och dess påverkan på konkurrenssituationen.145  

En annan faktor som har en direkt inverkan på bruttovinstmarginalernas storlek är vilka 
redovisningsprinciper företaget tillämpar för sin kostnadsredovisning. Det är därför väsent-
ligt att de jämförda företagen tillämpar samma typ av redovisning för att jämförelse skall 
kunna göras. Tillämpar företagen olika redovisningsprinciper krävs en justering för att eli-
minera effekten av skillnader.146 

Bruttovinstmarginalen påverkas även av hur lång tid som förflyter mellan inköpet och vida-
reförsäljningen. Förflyter en längre tid föreligger risk att faktorer på marknaden som t.ex. 
prisfluktuationer och växelkursförändringar kommer påverka bruttovinstmarginalen. Det 
bör därför tas i beaktande vid jämförelse hur lång tid som förflutit innan vidareförsäljning-
en i de två olika fallen.147 

Även om produktdifferenser spelar mindre roll vid tillämpningen av återförsäljningsmeto-
den än vid marknadsprismetoden, är det fördelaktigare ju större likhet det är mellan pro-
dukterna i de jämförda transaktionerna. Det säger sig självt att företagsfunktionerna skiljer 
sig åt hos två återförsäljningsföretag som distribuerar väsentligt olika produkter. Större lik-
het i produkterna ger högre grad av tillförlitlighet vid jämförelsen.148 

I de fall det endast föreligger skillnader avseende själva produkten och övriga omständighe-
ter överensstämmer, ger dock återförsäljningsmetoden en mer korrekt reflektion av arm-
längdsförhållanden än vad marknadsprismetoden gör och är av den anledningen ett bättre 
metodval. Detta såvida det inte är möjligt att göra rimliga justeringar avseende produkten. 
Om detta är möjligt bör istället marknadsprismetoden användas.149  

 

3.2.1.3 Kostnadsplusmetoden 
Vid beräkning i enlighet med kostnadsplusmetoden är utgångspunken de kostnader en le-
verantör ådrar sig för framställningen eller anskaffandet av den produkt eller tjänst som 
överförs vid en transaktion till ett närstående företag. Till denna kostnad läggs ett rimligt 
påslag för att göra en rimlig vinst. Storleken på detta vinstpåslag påverkas av företagets 
funktioner och rådande förhållanden på marknaden. Det framräknade beloppet anses utgö-
ra ett armlängdspris för transaktionen mellan de relaterade företagen.150 

Vid kostnadsplusmetoden görs således i likhet med återförsäljningsmetoden en brutto-
vinstberäkning, men skillnaden är att vid återförsäljningsmetoden är utgångspunkten för-
säljningspriset vid försäljning till tredje part av en vara som köpts in av ett närstående före-

                                                 
145 OECD, (2001) para. 2.27, s. II-9. 

146 OECD, (2001) para. 2.28, s. II-9. 

147 OECD, (2001) para. 2.23, s. II-7-8. 

148 OECD, (2001) para. 2.18, s. II-6. 

149 OECD, (2001) para. 2.19, s. II-6. 

150 OECD, (2001) para. 2.32, s. II-11. 
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tag. Vid kostnadsplusmetoden är utgångspunkten de kostnader ett företag ådrar sig vid 
framställande av en produkt eller en tjänst som sedan säljs till ett närstående företag. 

Denna metod lämpar sig bäst för de fall halvfärdiga produkter säljs mellan närstående före-
tag, när företag har gemensamma resurser eller när företagen har ingått avtal för köp och 
försäljning som sträcker sig över en längre tidsperiod eller vid tjänstetransaktioner.151 

Vid fastställandet av ett armlängdspris kan det vinstpåslag som leverantören använder vid 
liknande transaktioner med icke närstående företag tjäna som vägledning. Alternativt kan 
jämförelse göras med det vinstpåslag ett oberoende företag använder vid sina transaktio-
ner.152 

För att säkerställa att de jämförda transaktionerna håller tillräckligt hög grad av jämförbar-
het, görs en jämförelseanalys153. För att jämförelse skall vara möjlig skall det ej föreligga 
skillnader mellan de olika transaktionerna som kan ha en materiell inverkan på vinstpåsla-
get. Alternativt skall effekten av dylika skillnader kunna elimineras med rimliga justering-
ar.154 Härvid gäller samma principer som för återförsäljningsmetoden. Det vill säga, vinst-
påslaget påverkas i mindre utsträckning än priset av produktdifferenser och det krävs såle-
des färre justeringar avseende produktdifferenser i de jämförda transaktionerna. Det är där-
för relevant att beakta och eventuellt justera skillnader i de jämförda företagens funktioner, 
exempelvis vilka tillgångar företagen har tagit i anspråk och nivån på företagens risktagan-
de, då dessa i större utsträckning påverkar vinstpåslaget än vad produktdifferenser gör.155  

Vid tillämpning av kostnadsplusmetoden är det väsentligt att kostnadsbasen, dvs. de kost-
nader som ingår vid beräkningen av vinstpåslag, är jämförbar, alternativt att effekten av 
dessa skillnader kan elimineras med rimliga justeringar. Exempelvis är kostnadsbasen inte 
jämförbar om det ena företaget använder sig av hyrda tillgångar och det andra företaget, 
med vilken jämförelse görs, äger sina tillgångar.156 Dessa typer av skillnader mellan jämför-
da transaktioner som påverkar storleken på vinstpåslaget, måste identifieras och analyseras 
för att fastställa vilka typer av justeringar som bör göras för att uppnå jämförbarhet.157  

Företagens metod för kostnadsredovisning påverkar även storleken på vinstpåslaget. För 
att kunna jämföra de olika transaktionerna krävs att företagen tillämpar samma typ av re-
dovisningsprinciper vid bokföringen och gör samma gränsdragningar mellan olika kostna-
der då detta påverkar vilka kostnader som kommer att ingå i underlaget för beräkning av 
vinstpåslaget.158 

Generellt kan kostnader delas in i tre kategorier; direkta kostnader för framställandet av varan 
eller tjänsten, exempelvis råmaterial, indirekta kostnader för framställandet av varan eller 
                                                 
151 OECD, (2001) para. 2.32, s. II-11. 

152 OECD, (2001) para. 2.33, s. II-11. 

153 Se avsnitt 3.1.1. 

154 OECD, (2001) para. 2.34, s. II-11. 

155 OECD, (2001) para. 2.34, s. II-11. 

156 OECD, (2001) para. 2.37, s. II-12, para. 2.39, s. II-14. 

157 OECD, (2001) para. 2.37, s. II-12. 

158 OECD, (2001) para. 2.39, s. II-13. 
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tjänsten, exempelvis reparation och underhåll, och slutligen driftskostnader för hela företaget, 
exempelvis övervakning och kontroll och administrativa kostnader.159 För beräkning av 
vinstpåslag enligt kostnadsplusmetoden, används kostnader relaterade till de första två ka-
tergorierna, direkta och indirekta kostander. Driftskostnader används inte vid denna beräk-
ning utan dessa används vid beräkning av nettovinstmarginaler vid tillämpningen av vinst-
metoderna.160 Då redovisningsprinciper kan skilja sig åt från land till land undviker OECD 
att dra precisa linjer mellan de olika kostnadskategorierna, men påpekar att dessas olikheter 
måste tas i beaktande och justeras för att få fram ett rättvisande vinstpåslag.161 

I princip skall kostnader vara hänförliga till specifika produktionsenheter men kostnader 
som exempelvis transport, arbetskraft och råmaterial kan variera kraftigt från en period till 
en annan. OECD rekommenderar därför att dylika kostnader fördelas  över en viss tidspe-
riod för att få fram ett mer rättvisande vinstpåslag.162 

Endast de kostnader som är hänförliga till leverantören själv skall beaktas vid beräkning av 
vinstpåslaget. Det kan föreligga svårighet att avgöra vilka kostnader som är hänförliga till 
leverantören och göra en korrekt utallokering om kostnaderna bärs av flera företag inom 
koncernen. Till detta tillkommer problemet vilka fördelningsnycklar som skall tillämpas vid 
allokeringen av kostnader. Exempelvis kan sådana fördelningsnycklar vara relaterade till fö-
retagens omsättning, kostnader för arbetskraft, antal anställda eller någon liknande krite-
ria.163  

OECD undviker att ge närmare direktiv för beräkningen av vinstpåslaget vid tillämpningen 
av kostnadsplusmetoden då det inte är möjligt att ge generella regler för alla typer av trans-
aktioner då omständigheterna skiljer sig väsentligt från fall till fall. Huvudsaken är enligt 
OECD att det föreligger likheter i de metoder de jämförda företagen tillämpar samt att fö-
retaget självt tillämpar beräkningsmetoderna konsekvent över tiden.164  

OECD rekommenderar att parterna på förhand kommer överens sinsemellan om vilka 
kostnader som skall ingå i kostnadsbasen vid beräkningen av vinstpåslaget. Exempelvis 
skulle ett oberoende företag inte acceptera att kostnader som beror på ineffektivitet en viss 
period tas med i beräkningen. Därför skall inte heller koncernföretagen behöva acceptera 
ett högre vinstpåslag i dessa fall. På motsvarande sätt är det inte rimligt att ett oberoende 
företag sänker sitt vinstpåslag ifall de tack vare effektivitet lyckas sänka sina kostnader en 
viss period utan tillåts profitera på detta. Detsamma skall gälla sinsemellan relaterade före-
tag. För att undvika oklarheter och framtida komplikationer underlättar det därför om de 
koncerninterna företagen på förhand kommer överens om vilka kostnader som skall ingå i 
beräkningsunderlaget.165 

                                                 
159 OECD, (2001) para. 2. 40, s. II-14. 

160 OECD, (2001) para. 2.41, s. II-14. 

161 OECD, (2001) para. 2.39, s. II-14. 

162 OECD, (2001) para. 2.42, s. II-14-15. 

163 OECD, (2001) para. 2.43, s. II-15. 

164 OECD, (2001) para. 2.45, s. II-16. 

165 OECD, (2001) para. 2.45, s. II-16. 
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3.2.2 Vinstmetoderna 
I de fall de traditionella transaktionsbaserade metoderna metoderna inte kan användas för 
sig eller, i undantagsfall, när metoderna inte går att tillämpa alls, kan det vara lämpligt att 
använda sig av någon av vinstmetoderna. Vid beräkning i enlighet med vinstmetoderna är 
utgångspunkten den eller de vinster som en eller flera koncerninterna transaktioner genere-
rar.166 

OECD framhåller att de två metoderna som beskrivs i riktlinjerna, vinstfördelningsmeto-
den och nettomarginalmetoden, är de metoder som bäst överensstämmer med armlängds-
principen. Andra vinstmetoder, som inte redovisas i riktlinjerna, är endast godtagbara enligt 
OECD såvida de överensstämmer med riktlinjerna. OECD tar i riktlinjerna uttryckligen av-
stånd från vinstmetoden global formulary apportionment då den står i strid med arm-
längdsprincipen.167 

Det är inte vanligt att företag ingår i transaktioner där vinst utgör ett särskilt villkor i trans-
aktionen. Därför är det inte vanligt förekommande att företag använder sig av vinstmeto-
der för att fastställa sina internpriser. Genererad vinst i en koncernintern transaktion kan 
dock ge en indikation på om transaktionen påverkats av villkor som skiljer sig från villkor 
mellan sinsemellan oberoende företag. Vinstmetoderna kan därför användas i de fall de 
traditionella transaktionsbaserade metoderna pga. transaktionernas komplexitet inte kan till-
lämpas.168 

OECD godkänner endast de vinstmetoder som överensstämmer med Art 9 i modellavtalet 
vilket innebär att metoderna skall vara förenliga med armlängdsprincipen. Detta förutsätter 
att vinsterna i en koncerninterntransaktion skall jämföras med de vinster som uppkommit i 
en jämförlig transaktion mellan sinsemellan oberoende företag.169 

Vinstmetoderna skall ses som en sista utväg och användas endast i de fall de traditionella 
transaktionsbaserade metoderna inte kan tillämpas med tillförlitlighet. Ett konstaterande att 
de traditionella transaktionsbaserade metoderna inte är lämpliga får dock inte leda till att 
vinstmetoderna tillämpas utan att först pröva dess lämplighet. Samma krav på lämplighet 
gäller vid tillämpningen av vinstmetoderna även om de är en sista utväg. I praktiken har det 
dock visat sig att i en majoritet av fallen är det möjligt att tillämpa de traditionella transak-
tionsbaserade metoderna. I exceptionella fall kan det dock vara svårt att tillämpa dessa och 
de traditionella metoderna kan i dessa fall kompletteras med någon av vinstmetoderna, eller 
som en sista utväg, ersättas med en vinstmetod istället. Av de två vinstmetoderna är vinst-
fördelningsmetoden den vanligast förekommande bland OECD-länderna och många län-
ders taxeringsmyndigheter saknar erfarenhet och kunskap om tillämpningen av nettovinst-
metoden.170 

 

                                                 
166 OECD, (2001) para. 3.1, s. III-1. 

167 OECD, (2001) para. 3.1, s. III-1. 

168 OECD, (2001) para. 3.2,  s. III-1. 

169 OECD, (2001) para. 3.3,  s. III-2. 

170 OECD, (2001) para. 3.49-3.52,  s. III-16-17. 
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3.2.2.1 Vinstfördelningsmetoden 
Vissa transaktioner kan vara så pass integrerade i varandra att det inte är möjligt att särskilja 
dem och utvärdera dem separat. I dessa fall förekommer det att sinsemellan oberoende fö-
retag väljer att ingå en form av kompanjonskap och allokera genererad vinst genom vinst-
fördelning. En sådan fördelning som gjorts mellan företag som inte ingår i en gemensam 
koncern är exempel på en marknadsmässig vinstfördelning som gjorts på armlängds av-
stånd. Vid tillämpningen av vinstfördelningsmetoden är målet att försöka identifiera och 
eliminera  effekten av eventuella villkor eller omständigheter som beror på koncernförhål-
landet som skulle kunna ha en inverkan på vinstfördelningen genom att jämföra den vinst-
fördelning som gjorts i den koncerninterna transaktionen med hur en fördelning gjorts i en 
fördelning mellan två företag som inte ingår i en koncern.171 

Beräkning enligt vinstfördelningsmetoden görs i två steg. Inledningsvis fastställs den av den 
koncerninterna transaktionen genererade vinsten som är föremål för uppdelning mellan fö-
retagen. Därefter delas denna vinst mellan företagen på en ekonomisk rimlig bas som upp-
skattar hur fördelningen av vinsten skulle ha varit vid en transaktion på armlängdsav-
stånd.172 

Den vinst som är föremål för uppdelning kan antingen vara den totala vinst som transak-
tionen genererat, men det kan även vara en del av vinsten som inte med lätthet går att till-
dela endast den ena av parterna. Det kan exempelvis vara den del av en vinst som genere-
rats av en unik immateriell tillgång för vilken båda företagen bidragit vid framställningen. 
Uppdelningen görs i dessa fall i förhållande till företagens insats vid framställningen av den 
immateriella tillgången. Företagens insatser och funktioner utvärderas i en jämförelseana-
lys173 och värderas i den mån det är möjligt med hjälp av jämförelse med extern data. I jäm-
förelseanalysen görs bla. en analys av de olika funktioner de enskilda företagen utför i 
transaktionen där det särskilt beaktas vilka tillgångar som tagits i anspråk och nivån på före-
tagens risktagande. De externa data som används kan exempelvis vara vinstfördelningspro-
cent som iakttagits hos oberoende företag med liknande funktioner.174 

En fördel med vinstfördelningsmetoden är att den ej är beroende av förekomsten av snarli-
ka transaktioner, vilket krävs vid tillämpning av de traditionella transaktionsbaserade meto-
derna. Fördelningen görs i förhållande till de olika funktioner de olika företagen inom kon-
cernen utövar. Data från oberoende företag är endast nödvändig för att analysera värdet av 
vad varje företag tillför transaktionen och inte för att fastställa fördelningen av vinsterna. 
Vinstfördelningsmetoden är på så sätt en flexibel metod då den beaktar de ofta unika om-
ständigheter som ibland endast återfinns just inom koncerner och där motsvarighet saknas 
hos oberoende företag som inte ingår i en koncern medan den ändock beaktar armlängds-
principen då den belyser vad oberoende företag rimligtvis skulle ha gjort under samma om-
ständigheter.175 

                                                 
171 OECD, (2001) para. 3.5,  s. III-2. 

172 OECD, (2001) para. 3.5,  s. III-2-3. 

173 Se avsnitt 3.1.1. 

174 OECD, (2001) para. 3.5,  s. III-3. 

175 OECD, (2001) para. 3.6,  s. III-3. 
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En annan fördel är att då de båda koncerninterna företagen är föremål för analys undviks 
risken att den ena parten i den koncerninterna transaktionen får ett orimligt resultat.  Ytter-
ligare fördel är att med detta synsätt beaktas även stordriftsfördelar och andra synergieffek-
ter vilket de inte görs vid tillämpningen av de traditionella transaktionsbaserade metoder-
na.176 Vinstfördelningsmetoden kan tyckas likna den av OECD förkastade global formulary 
apportionment metoden. Skillnaden är dock att vid vinstfördelningsmetoden görs vinstalloke-
ringen med utgångspunkt i företagens funktioner. Företagen tilldelas vinst i förhållande till 
deras insats. Vid global formulary apportionment sker inte uppdelningen mot bakgrund av 
företagens funktioner utan i enlighet med en på förhand bestämd formula som baseras på 
exempelvis antalet anställda eller mängden tillgångar. 

En av metodens fördelar, att den för tillämpning inte förutsätter förekomsten av jämförliga 
transaktioner, kan även utgöra en nackdel. De externa jämförelsedata som används för att 
värdera de olika företagens insats i transaktionen, är mindre knutna till transaktionen än 
vad som är fallet vid andra metoder. Ju mindre transaktionerna, som jämförelsedata är ba-
serad på, överrensstämmer med den koncerninterna transaktionen, desto större risk före-
ligger att vinstallokeringen blir subjektiv.177 

Vid första anblicken framstår metoden som enkel att tillämpa, särskilt då den inte är bero-
ende av förekomsten av jämförbara transaktioner. Det kan dock föreligga svårigheter att 
tillämpa metoden på grund av att begränsad insyn i andra företags räkenskaper leder till 
svårighet att få tillgång till nödvändig data för att jämföra inblandande företags insats i en 
transaktion. Dessutom kan denna typ av data helt och hållet saknas då företag sällan tilläm-
par  vinstfördelningsmetoder vid fastställande av sina internpriser.178 

Om koncernföretagen skulle välja att tillämpa vinstfördelningsmetoden vid fastställandet av 
internpriser, skulle de sträva efter att uppnå samma typ av vinstfördelning som  två obero-
ende företag i en joint venture relation tillämpar. Eftersom villkoren för vinstfördelningen görs 
innan den faktiska vinsten har realiserats baseras vinstfördelningen på en uppskattning av 
vad vinsten kommer att bli då det faktiska utfallet av transaktionen är okänt vid tidpunkten 
för fastställandet av  villkoren.179 

När taxeringsmyndigheterna använder vinstfördelningsmetoden vid bedömningen av huru-
vida en transaktion gjorts på armlängds avstånd, måste de ta i beaktande att den skattskyl-
dige endast kunnat göra en uppskattning av vinsten och inte med säkerhet kunnat förutspå 
vad den faktiska vinsten skulle bli. I annat fall finns risk att företagen straffas eller gynnas 
om sådana omständigheter som företagen inte hade kunnat förutse tas med i taxerings-
myndigheternas beräkningar. En sådan tillämpning skulle strida mot armlängdsprincipen då 
oberoende företag har lika liten möjlighet som koncernföretag att förutse framtida händel-
ser och förutspå utfallet av en transaktion.180 Särskilt viktigt är det att taxeringsmyndigheten 
iakttager försiktighet i detta avseende i de fall företagen inte använt vinstfördelningsmeto-
den för beräkning av internpriser och fastställande av villkor för den koncerninterna trans-

                                                 
176 OECD, (2001) para. 3.7, s. III-3. 

177 OECD, (2001) para. 3.8,  s. III-4. 

178 OECD, (2001) para. 3.9,  s. III-4-5. 

179 OECD, (2001) para. 3.11,  s. III-4-5. 

180 OECD, (2001) para. 3.12,  s. III-5. 
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aktionen utan använt en annan metod. OECD påpekar att företagen vanligtvis inte tilläm-
par vinstfördelningsmetoden för sina egna beräkningar.181  

Vinstfördelningsmetoden kan enligt riktlinjerna beräknas enligt bidragsmetoden182 eller 
restvärdemetoden183. Det anges uttryckligen att detta enbart är exempel och skall inte ses 
som en uttömmande uppräkning av tillvägagångssätt. Fler tillvägagångssätt är möjliga och 
ofta nödvändiga då omständigheterna skiljer sig från fall till fall. Huvudsyftet är dock att 
det tillvägagångssätt som används för tillämpning av vinstfördelningsmetoden är så nära 
överensstämmande som möjligt med hur två oberoende företag, på armlängds avstånd, 
skulle fördelat vinsten.184 

I enlighet med bidragsmetoden delas den totala vinst som den koncerninterna transaktio-
nen genererat, mellan företagen baserat på hur mycket de enskilda företagen bidragit vid 
transaktionen och vilket värde bidraget har. Detta kompletteras i den mån det är möjligt 
med extern jämförelsedata som indikerar hur sinsemellan oberoende företag skulle ha för-
delat vinsten under liknande förhållanden. Förekommer marknadsvärde på den insats före-
tagen bidragit med, värderas företagens insats med hjälp av sådana marknadsvärden.185 

Det kan föreligga svårigheter i att uppskatta värdet av den insats de enskilda företagen bi-
dragit med och tillvägagångssätten för att värdera insatsen varierar beroende på olika om-
ständigheter i varje enskilt fall. Bedömningen av formen av och värdet av företagens insats 
kan baseras på faktorer som exempelvis forsknings- och utbildningskostnader, antalet ut-
förda koncerninterna tjänster och investerat kapital.186 

Vid det andra tillvägagångssättet för vinstfördelning enligt vinstfördelningsmetoden, rest-
värdemetoden, görs fördelningen av vinsten i två steg. I det första steget tilldelas vardera 
part en del av vinsten som ger en elementär avkastning i storlek som är lämplig till den ak-
tuella transaktionen. Vanligtvis bestäms storleken på denna elementära avkastning med väg-
ledning av marknadsmässig avkastning på liknande transaktioner mellan sinsemellan obero-
ende parter. I denna avkastning har inte värdet av eventuella immateriella tillgångar tagits i 
beaktande. Det andra steget i fördelningen är således att fördela den resterande vinst, rest-
värdet, som är hänförlig till de immateriella tillgångarna. Fördelningen av detta restvärde 
görs genom att jämföra hur, beroende på de fakta och de omständigheter som är för han-
den i det enskilda fallet, sinsemellan oberoende företag skulle ha fördelat en sådan vinst. Av 
vikt här är de enskilda företagens insats vid framställningen av de immateriella tillgången 
och företagens förhandlingsposition.187  

Detta restvärde som skall fördelas kan uppkomma efter tillämpningen av någon av de tradi-
tionella transaktionsbaserade metoderna. Exempelvis kan extern jämförelsedata från någon 
av dessa metoder tjäna som vägledning i den elementära vinstfördelningen för att fastställa 
                                                 
181 OECD, (2001) para. 3.14, s. III-5. 

182 Contribution analysis. 

183 Residual analysis. 

184 OECD, (2001) para. 3.15,  s. III-6, para. 3.23, s. III-8. 

185 OECD, (2001) para. 3.16,  s. III-6. 

186 OECD, (2001) para. 3.18,  s. III-6-7. 

187 OECD, (2001) para. 3.19,  s. III-7. 
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hur stor den del av vinsten är som härrör från en immateriella tillgång, varefter fördelning 
görs av den.188  

Ett annat tillvägagångssätt vid tillämpning i enlighet med restvärdemetoden är att analysera 
hur två sinsemellan oberoende företag förhandlar på den öppna marknaden. Den elementä-
ra avkastningen representerar här det lägsta pris en säljare är beredd att sälja för, respektive 
det högsta pris en köpare är beredd att köpa för. Mellanskillnaden utgör den kvarvarande 
vinst, eller det restvärde, som skall fördelas. I detta fall kan jämförelse göras med en analys 
av hur de sinsemellan oberoende parterna förhandlar över denna mellanskillnad och om 
det finns några faktorer som indikerar på hur de oberoende företagen gör denna fördel-
ning. Vinstfördelningen mellan koncernföretagen kan göras utifrån en jämförelse med hur 
de sinsemellan oberoende företagen förhandlade om mellanskillnaden.189 

En annan möjlighet är att fördela vinsten helt och hållet baserat på en faktisk vinstfördel-
ning i en liknande transaktion mellan två sinsemellan oberoende parter. OECD anger dock 
att det sällan förekommer transaktioner som är tillräckligt lika för att göra en vinstfördel-
ningen med det tillvägagångssättet.190 

Ett annat tillvägagångssätt för vinstfördelning som dock OECD avråder från är att fördela 
vinsten i förhållande till storleken på insatt kapital så att de båda företagen tjänar lika stor 
avkastning i förhållande till insatt kapital. Detta förutsätter dock att båda parternas kapital-
investeringar är föremål för lika stor risk och att de skulle ha fått en lika stor avkastning 
som om de hade agerat på den öppna marknaden. Detta är dock sällan fallet då påverkande 
faktorer på kapitalmarknaden inte tas i beaktande och inte heller tas företagens olika funk-
tioner som kan ha en inverkan i beaktande. Stor försiktighet måste iakttagas om detta till-
vägagångssätt tillämpas vid vinstfördelningen.191  

3.2.2.2 Nettomarginalmetoden 
Vid tillämpning av nettomarginalmetoden är det den nettomarginal som tillämpas vid den 
koncerninterna transaktionen som är föremål för undersökning. Genom att analysera 
vinstmarginaler har nettomarginalmetoden vissa likheter med återförsäljningsmetoden och 
kostnadsplusmetoden.192 Vid nettomarginalen jämförs i första hand marginalen i den kon-
cerninterna transaktionen med den marginal som företaget uppnått vid transaktioner med 
ett oberoende företag som inte ingår i koncernen. Saknas sådana transaktioner kan istället 
jämförelse göras med den nettomarginal som ett oberoende företag uppnår vid en transak-
tion med ett annat oberoende företag. I likhet med återförsäljningsmetoden och kostands-
plusmetoden krävs att de jämförda transaktionerna håller tillräckligt hög grad av jämför-
barhet vilket fastställs i en jämförelseanalys.193 

                                                 
188 OECD, (2001) para. 3.20, s. III-7. 

189 OECD, (2001) para. 3.21,  s. III-7. 

190 OECD, (2001) para. 3.25,  s. III-8. 

191 OECD, (2001) para. 3.24,  s. III-8. 

192 Se avsnitt 4.3.1.2. och 4.3.1.3. 

193 Se avsnitt 3.1.1. 
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En av nettomarginalmetodens fördelar är att nettomarginalen inte påverkas på samma sätt 
av skillnader mellan de jämförda transaktionerna som t.ex. priset görs. Dessutom påverkas 
nettomarginaler mindre av skillnader i företagens funktion än vad bruttomarginaler görs. 
Företag kan således ha vitt skilda bruttomarginaler och samtidigt ha liknande nivå på net-
tomarginalerna.194 

En annan praktisk fördel med metoden är att det till skillnad från vinstfördelningsmetoden 
endast är nödvändigt att analysera funktionerna hos det ena företagen. Detta är särskilt för-
delaktigt när det ena företagets struktur och funktion präglas av komplexa och integrerade 
aktiviteter eller om det föreligger svårighet, exempelvis pga. ett lands sekretesslagstiftning, 
att få tillgång till relevant information om det ena företaget.195 

En av nackdelarna med nettomarginalmetoden är att nettomarginalen kan påverkas av fak-
torer som inte har effekt alls, eller endast har en mindre effekt, på priset eller bruttomargi-
nalen. Det kan vara svårt att fastställa vilken grad av jämförbarhet som krävs och på vilket 
sätt likhet skall råda för att tillämpa metoden.196 

En annan nackdel är att det kan föreligga svårigheter att få tillgång till data från jämförbara 
transaktioner, antingen beroende på att jämförbara transaktioner helt saknas eller att det 
pga. begränsad insynsmöjlighet föreligger svårighet att ta del av existerande data. Taxe-
ringsmyndigheterna kan i dessa fall ha tillgång till jämförelseinformation från utvärdering av 
andra företags räkenskaper som koncernföretagen saknar tillgång till. En sådan tillämpning 
av metoden vore dock orimlig ur rättssäkerhetssynpunkt såvida dessa data inte kan göras 
tillgänglig för koncernföretaget.197 

Det faktum att det endast är det ena koncernföretaget som är föremål för analys är en för-
del ur praktisk synvinkel men kan även utgöra en nackdel då en ensidig analys inte tar i be-
aktande vinstnivåerna i koncernen som helhet. Detta kan leda till att ett av företagen tillde-
las en orimligt hög eller låg vinst i förhållande till koncernens totala vinst.198 

Vid nettomarginalmetoden görs jämförelsen helt och hållet utifrån nettomarginalerna och 
något internpris som skulle utgöra armlängdspris framräknas inte vid denna metod. Detta 
kan utgöra en nackdel om ett företag handlar med koncernföretag på båda sidorna i trans-
aktionen, dvs. såväl på inköpssidan som på försäljningssidan. Om nettomarginalen hos fö-
retaget indikerar att vinsten skall justeras kan det i dessa fall pga. avsaknaden av ett fastställt 
armlängdspris föreligga svårighet att fastställa hos vilket av de andra två företagen en korre-
sponderande ned- eller uppjustering skall göras.199 

Produktskillnader har en inverkan på storleken på priset och skillnader i funktioner hos fö-
retag har en inverkan på bruttomarginaler. Dessa faktorer har dock sällan en inverkan på 
nettomarginalen. Svårigheten vid tillämpningen av nettomarginalmetoden ligger i att fast-
ställa vilka faktorer som påverkar nettomarginalen och hur skillnader i dylika faktorer lämp-
                                                 
194 OECD, (2001) para. 3.27,  s. III-10. 

195 OECD, (2001) para. 3.27, s. III-10. 

196 OECD, (2001) para. 3.29,  s. III-10. 

197 OECD, (2001) para. 3.30,  s. III-10 f. 

198 OECD, (2001) para. 3.31,  s. III-11. 

199 OECD, (2001) para. 3.32,  s. III-11. 
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ligen bör elimineras.200 Nettomarginaler påverkas av faktorer som inte har en inverkan på 
vare sig pris eller bruttomarginaler och påverkas vanligtvis inte av faktorer som har en in-
verkan på bruttomarginaler och pris. I de fall nettomarginalen faktiskt påverkas av faktorer 
som har en inverkan på bruttomarginaler och pris, dvs. skillnader avseende produkt och fö-
retagens funktion, kan det därför föreligga svårighet att eliminera effekten av dessa fakto-
rer. Vid de traditionella transaktionsbaserade metoderna föreligger inte samma svårighet 
härvid, då dylika effekter elimineras genom att uppnå större likhet avseende produkt eller 
företaget funktioner.201 

De faktorer som vanligtvis påverkar nettomarginalerna är hot från nyintroducerade kon-
kurrenter på marknaden, företagets konkurrenssituation och hot för produktsubstitut. 
Andra faktorer som påverkar är företagsledningens effektivitet och strategier, olikheter i 
kostnadsstrukturer påverkade av exempelvis ålder på tillgångarna, skillnader i kapitalkost-
naden dvs. om företaget använder sig av lånat kapital eller  självfinansiering. Företagets er-
farenhet i branschen påverkar även. Alla dessa faktorer kan i sin tur påverkas av en rad 
andra element. Exempelvis kan nivån på hotet från nyinträde av konkurrenter på markna-
den påverkas av produktskillnader, storleken på det kapital som krävs och länders regler 
och förordningar.202 I likhet med andra metoder är tillförlitligheten av utfallet av beräkning-
en större beroende av i vilken mån det är möjligt att eliminera effekten av skillnader i de 
jämförda transaktionerna.203 OECD anger endast vilka faktorer som bör beaktas men anger 
inte vidare hur justering skall göras för att eliminera effekten av skillnader i dylika fakorer. 

 

                                                 
200 OECD, (2001) para. 3.34,  s. III-12. 

201 OECD, (2001) para. 3.35,  s. III-12. 

202 OECD, (2001) para. 3.36,  s. III-12-13. 

203 OECD, (2001) para. 3.37,  s. III-13. 
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4 Rättsfallsgenomgång och Analys 

4.1 Volvomålet – RÅ 2000 ref 14 

4.1.1 Regeringsrättens bedömning 
I fallet var fråga huruvida prissättningen mellan systerbolagen Volvo Construction Equip-
ment Holding Sweden AB (Holding) och VME Americas Inc (VMEA) skett till marknads-
pris eller om förutsättning för tillämpning av korrigeringsregeln förelåg.  

Det svenska företaget Holding har sålt monteringssatser till VMEA för vidarebearbetning i 
VMEA: s fabriker och vidareförsäljning på den nord- och centralamerikanska marknaden. 
Fram till november 1988 skedde försäljningen genom sedvanlig varuförsäljning vilket inne-
bar att monteringssatserna efter försäljning och leverans kom att övergå i VMEA: s ägo 
och ingå i deras lager. 

I november 1988 ingick Holding och VMEA ett kommissionsavtal. Vid avtalets ingående 
hade VMEA av dem ägda monteringssatser i lager som köpts i enlighet med varuförsälj-
ningen och det ansågs omöjligt att kunna särskilja dessa monteringssatser från kommande 
leveranser till kommissionslagret. Av den anledningen återköpte Holding monteringssat-
serna av VMEA för att sedan i enlighet med kommissionsavtalet successivt återsälja dessa 
till VMEA.  

Monteringssatserna överläts således tre gånger inom VME-koncernen – vid den ursprung-
liga överlåtelsen vid varuförsäljningen, vid Holdings återköp samt slutligen vid försäljning-
en i enlighet med kommissionsavtalet. Vid återköpet erlade Holding ett pris som med 13,5 
% översteg det pris VMEA ursprungligen erlagt för monteringssatserna. När Holding slut-
ligen i enlighet med kommissionsavtalet sålde monteringssatserna skedde det till ett pris 
som motsvarade det ursprungliga priset vid varuförsäljningen. Det 13,5 % högre åter-
köpspriset innebar en kostnad för Holding på 8 722 000 kr och fråga i målet var om denna 
kostnad ansågs utgöra en avdragsgill kostnad för Holding. 

Holding anförde att den prissättning som tillämpats vid återköpet var marknadsmässig då  
VMEA på grund av rådande förhållanden på den amerikanska marknaden tvingats avyttra 
de av Holding producerade produkterna med förlust. Holding menar att om ett oberoende 
försäljningsföretag på grund av negativa pris- och valutaförändringar inte kunnat avyttra 
produkterna med en skälig handelsvinst skulle de uppenbarligen ha krävt kompensation 
från producenten. 

Skatteverket ansåg att prissättningen stred mot korrigeringsregeln då den skiljer sig från vad 
som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende parter. Med beaktande av de priser 
som Holding under en längre tid tillämpat vid försäljning till VMEA, kan det låga åter-
köpspriset inte beaktas som marknadsmässigt. För att bedöma om ett pris är marknads-
mässigt måste båda parternas situation beaktas och priset måste således även vara godtag-
bart för säljaren. Prissättningen avviker från vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan 
oberoende parter och har enligt Skatteverket inte gjorts av andra skäl än på grund av den 
ekonomiska intressegemenskapen. 

I de korta domskälen konstaterar Regeringsrätten utan närmare motivering att den utred-
ning Skatteverket förebragt i målet inte givit stöd för eftertaxering med tillämpning av kor-
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rigeringsregeln och fastställde därför länsrättens domslut med upphävande  av kammarrät-
tens dom. 

4.1.2 Analys 
Då VMEA är ett försäljningsföretag kommer dess försäljning på den amerikanska markna-
den generera intäkter åt producentföretaget Holding. En lägre prissättning kan således vara 
motiverad om det i längden leder till ökande försäljningsintäkter hos producenten. Det är 
dock enligt författarens mening anmärkningsvärt att domstolen avvisat tillämpningen av 
korrigeringsregeln utan att någon jämförelse med vad sinsemellan oberoende näringsidkare 
hade avtalat. Syftet med korrigeringsregeln är att jämföra prissättningen i den koncerninter-
na transaktionen med vad sinsemellan oberoende parter skulle ha avtalat. Det kan därför 
förefalla märkligt att utan närmare jämförelse med vad just oberoende företag skulle ha av-
talat underkänna korrigeringsregelns tillämplighet. Detta kan dock troligtvis förklaras med 
att det är Skatteverket som bär bevisbördan för att prissättningen avviker från vad som 
skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende parter och att denna avvikelse lett till en 
lägre inkomst hos det svenska företaget. Någon sådan utredning har inte förebragts av 
Skatteverket vilket förklarar varför inte heller Regeringsrätten gjort någon sådan bedöm-
ning. 

Något som dock kan anses märkligt är att någon verklig överflyttning av monteringssatser-
na inte skedde före kommissionsförsäljningen. Återköpet motiverades av den anledningen 
att det skulle vara omöjligt att särskilja de av VMEA ägda monteringssatserna och de mon-
teringssatser som skulle komma att levereras i och med kommissionsavtalet är det anmärk-
ningsvärt att ingen överflyttning skedde. Det kan tyckas att ett sådant motiv borde av rätten 
ha underkänts i och med att ingen överflyttning skedde. Detta behandlas dock över huvud 
taget inte i Regeringsrätten. 

4.2 Sandvik - Kammarrättens mål nr 862-863-99 

4.2.1 Inledning 
I Kammarrättens mål nr 862-863-99, Sandvik-målet, var fråga huruvida Sandvik AB: s re-
sultat, vilket blivit sänkt till följd av en koncernintern transaktion, skulle uppjusteras i enlig-
het med korrigeringsregeln, eller om prissättningen kunde motiveras av affärsmässiga skäl 
och därav varit på armlängds avstånd.  

Sandvik AB är moderbolag i den multinationella Sandvik-koncernen som är verksam inom 
sex olika affärsområden, bland annat tillverkning av verktyg för hårdmetall och bergborr-
ning m.m. Verksamheten i koncernen bedrivs i huvudsak genom kommissionärsbolag vilka 
agerar i eget namn men för moderbolaget Sandvik AB: s räkning. Sandvik Coromant AB 
(ABC) är ett sådant kommissionärsföretag. Företaget ägs av Sandviks AB: s dotterbolag, 
det holländska holdingbolaget SFBV som utöver holdingfunktionen även utövar viss facto-
ringverksamhet.  

I förevarande fall har försäljning av svensktillverkade varor skett mellan svenska ABC och 
det schweiziska lager- och distributionsföretaget Santrade, även det ägt av SFBV. Santrade 
har därefter i sin tur sålt varorna vidare till andra koncernföretag belägna i utlandet. Då 
prissättningen mellan ABC och Santrade har varit lägre än prissättningen direkt mellan 
ABC och andra försäljningsföretag är fråga i målet huruvida prissättningen skall justeras i 
enlighet med korrigeringsregeln. 
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Fig. 1 Koncernförhållandet mellan aktuella företag. Sandvik AB är moderbolag i Sandvik-koncernen och äger 
holdingbolaget SFBV beläget i Nederländerna. SFBV äger det svenska kommissionärsföretaget Sandvik 
Coromant AB (ABC) och det schweiziska lager- och distributionsföretaget Santrade. Pilen symboliserar 
avtalsförhållandet mellan ABC och Santrade. 

 

4.2.2 Korrigeringsregelns tillämplighet 
Kammarrätten konstaterar inledningsvis, mot Sandviks invändningar om korrigeringsre-
gelns tillämplighet, att regeln är tillämplig även på ett fall som detta, när avtal ingåtts mellan 
ABC och Santrade. Det krävs inte, enligt Kammarrätten, att avtal ingås direkt mellan det 
berörda företaget självt, i detta fall moderbolaget Sandvik AB och det i utlandet belägna fö-
retaget som har gynnats av prissättningen, i detta fall Santrade. Anledningen till detta är att 
ABC, som ingått avtalet med den i utlandet belägna parten, är ett kommissionärsföretag 
som handlar i moderbolagets Sandvik AB:s intresse och vars inkomst redovisas där. 

Då korrigeringsregeln ansetts tillämplig har Kammarrätten att pröva om prissättningen på 
transaktionen mellan Santrade och ABC avviker från vad som skulle ha avtalats mellan 
sinsemellan oberoende parter och om en eventuell prisavvikelse kan motiveras av andra 
omständigheter än den ekonomiska intressegemenskapen. För att bedöma om avtalsvillko-
ren har varit på armlängdsavstånd skall de jämföras med vad som skulle ha avtalats mellan 
sinsemellan oberoende parter i en liknande situation. Kammarrätten anger att vid en sådan 
bedömning kan [författarens kursivering] OECD: s riktlinjer användas för vägledning vid 
bedömning och hänvisar till Shell-målet RÅ 1991 ref 107. 

4.2.3 Kammarrättens genomgång av OECD:s riktlinjer 
Kammarrätten gör härvid en genomgång av vad OECD: s riktlinjer stadgar. Jämförelsen 
förutsätter att transaktionernas mest betydelsefulla särdrag skall vara jämförbara. Här avses 
varans eller tjänstens särdrag, parternas funktioner, kontraktsvillkor, ekonomiska omstän-
digheter och affärsstrategier. Föreligger skillnader avseende dessa särdrag skall justeringar 
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vidtagas. I en jämförelseanalys utreds och analyseras koncernföretagens funktioner, riskför-
delningen och innehav av immateriella rättigheter. Efter denna analys återstår att hitta jäm-
förbara varor och tjänster som tillhandahålls under jämförbara förhållanden mellan obero-
ende bolag. 

För att fastställa armlängdspriset finns tre huvudmetoder, de s.k. transaktionsbaserade me-
toderna. Marknadsprismetoden är den primära metoden och är användbar när samma sorts 
vara säljs mellan oberoende företag som mellan företagen i intressegemenskap. Återförsälj-
ningsmetoden är lämplig vid återförsäljning utan vidarebearbetning. Kostnadsplusmetoden 
kan användas när varan bearbetas innan vidareförsäljning, dvs. vid försäljning av halvfabri-
kat och är även lämplig vid tillhandahållandet av tjänster. 

Vid tillämpning av marknadsprismetoden fastställs armlängdspriset med ledning av jämför-
bara transaktioner mellan sinsemellan oberoende parter. Vid återförsäljningsmetoden är ut-
gångspunkten försäljningspriset vid försäljning av en vara från ett närstående företag som 
köpts in för vidareförsäljning till ett oberoende företag. Priset från försäljningen mellan de 
närstående företagen reduceras sedan med en för återförsäljaren rimlig bruttovinst. Vad 
som kvarstår efter reducering av bruttovinsten anses utgöra ett armlängdspris för den ur-
sprungliga transaktionen mellan de närstående företagen. Kostandsplusmetoden utgår från 
de kostnader en tillverkare ådrar sig vid framställning av den vara eller den tjänst som säljs 
till det närstående företaget. Till dessa kostnader läggs ett rimligt vinstpåslag vilket beräknas 
med jämförelse med tillverkarens transaktioner med oberoende företag eller från uppgifter 
från transaktioner mellan sinsemellan oberoende företag. 

För att en transaktion mellan sinsemellan oberoende företag skall kunna användas som 
jämförelsematerial krävs att det inte föreligger skillnader mellan de jämförda transaktioner-
na eller de företag som genomför transaktionerna som kan ha en materiell inverkan på 
marknadspriset, bruttovinstmarginalen eller vinstpåslaget. Alternativt skall det vara möjligt 
att eliminera effekten av dessa skillnader. 

4.2.4 Armlängdsprisberäkning 
Det är i fallet ostridigt att prissättningen mellan ABC och Santrade har varit lägre än pris-
sättningen direkt mellan ABC och andra försäljningsföretag. Kammarrätten har därför att 
bedöma huruvida prissättningen kan ha motiverats av affärsmässiga skäl och att den av den 
anledningen kan anses vara genomförd på armlängds avstånd. 

För att göra denna bedömning måste företagens funktioner klarläggas. Merparten av varu-
försäljningen är koncernintern och ABC har i princip ingen egen återförsäljningsverksam-
het. För att minska kapitalbindningen har koncernen sin lagerhållning på ett fåtal större 
platser i världen. Beställning görs via koncernbolagen i olika länder och administreras av 
koncernens centrallager. ABC: s varor säljs via försäljningsbolag i samtliga världsdelar och 
produktionen inom ABC går direkt till koncernens centrallager. Santrade administrerar ett 
av koncernens centrallager och äger lagret, men inte lagerlokalen. Santrade har ingen egen 
distributionsverksamhet utan köper sådana tjänster. 

4.2.4.1 Parternas sakframställning 
Skatteverket anger i sin sakframställning att Sandvik hävdar att de lägre priserna beror på 
det speciella lagrings- och distributionskoncept som utvecklats av Santrade och att detta 
motiverar att prissättningen är marknadsmässig. På grund av osäkerhet i dessa utvecklings-
kostnader fann den lägre instansen att en transaktionsbaserad metod som kostnadsplusme-
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toden inte var lämplig för att fastställa armlängdspris. Sandvik har vidare hävdat att Santra-
de har utarbetat distributionsstrukturer för vilka ersättning krävs. Det finns ingen doku-
mentation för kostnaderna för detta arbete och det finns inte preciserat vad kostnaderna 
för arbetet har uppgått till. Skatteverket menar att Sandvik måste kunna redovisa dessa 
kostnader och visa att Santrade inte tidigare kompenserats för detta. Sådan utredning har 
inte förebragts av Sandvik.  

Det är Skatteverkets åsikt att de utvecklingskostnader som uppkommit hos Santrade utgör 
sedvanliga utvecklingskostnader för  effektivisering av ett företags verksamhet. De mest be-
tydande datasystem för koncernens lager- och distributionssystem finns centralt i Sandvik 
och Santrades anläggning utgör endast en av tre anläggningar som betjänar ABC. Skatte-
verket anser därför att det saknas skäl att anta att konceptet för Santrades lager- och distri-
butionssystem är utvecklat i Santrade utan att konceptet istället är utvecklat centralt inom 
ABC. 

Sandvik vidhåller vid att Santrade har haft en central roll vid utvecklingen av ABC: s lager- 
och distributionssystem. Sandvik anser inte att kostnadsplusmetoden är lämplig för att fast-
ställa armlängdspris utan anser att en metod som utgår från fördelningen av företagens 
funktioner och risker ger den korrekta bilden pga. den komplexitet som måste beaktas vid 
bedömningen av Santrade.  Santrade hänvisar till OECD: s rapport som behandlar denna 
funktions- och riskanalys där företagens funktion och risker analyseras och värderas. Varje 
funktion har rätt till ett mervärde och vinstmarginalerna i de olika företagen bör avspegla 
dessa mervärden. Likaså bör skillnaden i företagens risknivåer avspeglas i vinstmarginalen. 
Denna typ av analys återspeglar enligt Sandvik verkligheten bättre och är mer relevant be-
träffande prissättningen gentemot Santrade.204  

Skatteverket anger att funktionsanalysen visar att Santrades funktion endast innefattar lö-
pande administration och ansvar för den schweiziska centralanläggningen och distributio-
nen av varor från denna anläggning. Den lager- och distributionsfunktion Santrade har, ut-
gör endast ett mellanled i distributionen vilket innebär att företagets risknivå är mycket låg. 

4.2.4.2 Kammarrättens bedömning 
Kammarrätten följer Skatteverkets argumentering och anser inte att stöd finns för att 
Sandvik-koncernens lager- och distributionskoncept utvecklats hos Santrade, utan anser att 
det är troligare att konceptet utvecklats centralt hos ABC. De tjänster Santrade tillhandahål-
ler utgör måhända effektiva, men inte annat än sedvanliga, lager- och distributionstjänster. 
De risker Santrade tar i sin verksamhet framstår endast som marginella. Kammarrätten de-
lar Skatteverkets uppfattning om att kostnadsplusmetoden är en rättvisande metod för be-
räkningen av armlängdspriser för tillhandahållna lager- och distributionstjänster. 

Vid fastställande av kostnadsplusmetoden skall koncernföretagets vinstmarginaler jämföras 
med vinstmarginalerna hos oberoende företag. För detta ändamål har Skatteverket framta-
git vinstmarginalerna hos två företag verksamma inom distributionsbranschen, DHL och 
Schenker-BTL vilka skall jämföras med Santrades vinstmarginal för de två aktuella åren 
1991 och 1992. DHL ingår i Worldwide Express som är världens största internationella ex-
pressföretag för flygtransporter av expressförsändelser. Schenker-BTL bedriver godsbe-

                                                 
204 Det framgår inte vilken metod de syftar till, då samtliga av OECD: s beräkningsmetoder föregås av en 

jämförelseanalys och därmed funktionsanalys. På det sätt de beskriver metoden verkar det dock närmast 
som de syftar till vinstfördelningsmetoden. 
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fordran i yrkesmässig trafik, åkeri- och godstrafikrörelse samt lagring. Vinstmarginalerna 
för dessa företag var under åren 1990-1994: 

DHL: 1990 – 5 %, 1991 – 14 %, 1992 – 25 %, 1993 – 20 %, 1994 – 18 % 

BTL: 1990 – 12 %, 1991 – 7 %, 1992 – 7 %, 1993 – 3 %, 1994 – 6 % 

Skatteverket anser att för Santrades vidkommande är en vinst på 10 Mkr skälig, vilket ger 
följande vinstmarginaler: 1991 – 25 % och 1992 – 22 %. Sandvik har mot detta invänt att 
det mellan företagen föreligger skillnader som innebär att företagen inte är jämförbara. 
Skatteverket instämmer i att det föreligger skillnader, men att DHL och BTL tar de största 
riskerna. Kammarrätten ifrågasätter inte att det föreligger skillnader mellan de jämförda fö-
retagen men anser trots detta att jämförbarhet föreligger. Då Santrades risktagande inte kan 
anses vara större än vare sig BTL: s eller DHL: s risktagande, instämmer Kammarrätten 
med Skatteverkets bedömning att en vinst på 10 Mkr är skälig, vilket ger vinstmarginalerna 
25 % respektive 22 %.  

Kammarrätten finner således inte att prissättningen mellan Santrade och ABC är arm-
längdsmässig och att prisavvikelsen inte är betingad av affärsmässiga skäl varför Sandviks 
inkomst skall korrigeras i enlighet med Skatteverkets yrkanden. 

4.2.5 Analys 
I Sandvik-målet har Kammarrätten att bedöma den koncerninterna prissättningen mellan 
ABC och Santrade som påverkas av de av Santrade utförda lager- och distributionstjänster. 
I OECD: s riktlinjer anges att i de fall två koncernföretag bidragit till utarbetandet av ett 
koncept som påverkar prissättningen kan det vara lämpligt att tillämpa vinstfördelningsme-
toden. Det anges dock att vinstmetoderna endast skall tillämpas i de få fall det inte är möj-
ligt att tillämpa de marknadsbaserade beräkningsmetoderna. Vinstfördelningsmetoden skul-
le således kunna tillämpas i förevarande fall om det bedömts att företagens verksamheter 
hade varit i så hög grad integrerade och svåra att särskilja att det inte vore möjligt att fast-
ställa ett armlängdspris med någon av de marknadsbaserade beräkningsmetoderna. I sådana 
fall skulle den gemensamma vinst som transaktionen genererat, fördelas mellan ABC och 
Santrade baserat på vilka företagens funktioner, dvs. vad respektive företag har bidragit till 
samt risktagande bla. 

Eftersom Kammarrätten finner att konceptet för de lager- och distributionstjänster som 
Santrade tillhandahåller inte är utvecklade hos Santrade utan centralt i koncernen, är det 
inte relevant att tillämpa vinstfördelningsmetoden. Kammarrätten diskuterar dock inte ens 
eventualiteten av att tillämpa denna metod, men den lägre instansen ansåg att det pga. osä-
kerheten i företagens utvecklingskostnader inte var möjligt att tillämpa den marknadsbase-
rade beräkningsmetoden kostandsplusmetoden. 

Kammarrätten finner att de lager- och distributionstjänster, då de utvecklats centralt i kon-
cernen och ej hos Santrade, är om än effektiva, endast sedvanliga logistiktjänster. Mot bak-
grund av detta är det författarens mening att Kammarrättens val att tillämpa kostnadsplus-
metoden för fastställande av armlängdspris är i enlighet med OECD: s riktlinjer. Dels då 
det är den metod som OECD förespråkar i första hand för bedömningen av tjänstetransak-
tioner och dels då OECD anser att företag, fiskus och domstolar i så stor utsträckning som 
möjligt skall tillämpa de traditionella transaktionsbaserade beräkningsmetoderna före 
vinstmetoderna i den mån det är möjligt. 
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Kammarrätten konstaterar inledningsvis att Regeringsrätten i Shell-målet förespråkat 
OECD: s riktlinjer för armlängdsprisberäkningar i svensk rätt. Det är således uppenbart att 
Kammarrätten har för avsikt att följa de av OECD utgivna riktlinjerna och gör inlednings-
vis i korthet en korrekt återgiven genomgång av vad dessa riktlinjer stadgar. De beskriver 
de tre traditionella transaktionsbaserade beräkningsmetoderna och anger så som riktlinjerna 
stadgar att för att jämförelse skall kunna göras krävs att företagens funktioner kartläggs. 
Parterna har ingående argumenterat för sina åsikter över vilken funktion Santrade har i ut-
arbetandet av lager- och distributionskonceptet och Kammarrätten följer härvid Skattever-
kets argumentering. Santrades funktion får enligt författarens mening av såväl parterna som 
Kammarrätten anses analyserat i enlighet med vad riktlinjerna stadgar.  

Efter det att Santrades funktioner kartlagts skall ett korrekt vinstpåslag i enlighet med kost-
nadsplusmetoden beräknas. Kammarrätten anser härvid att det jämförelsematerial Skatte-
verket framtagit är rättvisande för bedömningen. Någon närmare redovisning av jämförel-
seanalysen mellan jämförelseföretagen och Santrade ges dock inte. Sandvik invänder att det 
mellan företagen föreligger skillnader som föranleder att jämförelsen inte är relevant. 
Kammarrätten har vid genomgången av OECD: s riktlinjer betonat vikten av att de före-
tagstransaktioner med vilka jämförelse skall göras måste hålla tillräckligt hög grad av jäm-
förbarhet för att jämförelsen skall ge ett korrekt resultat. Trots detta görs enligt författarens 
mening ingen närmare analys av huruvida företagen eller de transaktioner med vilka jämfö-
relsen görs håller tillräckligt hög grad av jämförbarhet. 

För jämförelse har vinstmarginaler för dessa företag under åren 1990-1994 tagits fram. 
Dessa vinstmarginaler fluktuerar kraftigt dels från år till år och dels sinsemellan. Att fast-
ställa en korrekt vinstmarginal för Santrades del utifrån denna marginal synes därför enligt 
författarens mening aningen godtyckligt. Det är dock svårt att avgöra huruvida Kammarrät-
ten härvid följt vad OECD stadgar då själva beräkningen för vinstpåslaget lämnas öppet. 
OECD anger uttryckligen att de undviker att ge närmare direktiv för hur beräkningen skall 
ske. Anledningen till detta är att omständigheterna vid olika transaktioner skiljer sig väsen-
ligt från fall till fall vilket omöjliggör att konkreta normer för beräkning ges. 

4.3 TV 3 Kammarrättens mål nr 4509-4515-2002 

4.3.1 Inledning 
TV 3 AB, härefter kallat bolaget, är ett helägt dotterbolag till det brittiska moderbolaget TV 
3 UK, härefter kallat moderbolaget. Moderbolaget är verksamt inom mediaområdet och 
bedriver sin verksamhet genom dotterbolag i diverse europeiska länder. Bolaget bedriver i 
huvudsak verksamhet i form av information, PR och marknadsföring åt moderbolaget som 
innehar sändningsrätten i Sverige. De tjänster bolaget har utfört åt moderbolaget har faktu-
rerats till självkostnadspris, dvs. utan vinstpåslag. Fråga i målet är huruvida prissättningen 
på de koncerninterna tjänsterna skall justeras i enlighet med korrigeringsregeln. 

4.3.2 Länsrätten 

4.3.2.1 Skatteverket 
Skatteverket har i taxeringsbeslut ansett att bolagets inkomst skall justeras i enlighet med 
korrigeringsregeln då företaget utan affärsmässiga motiv underlåtit att göra vinstpåslag vid 
faktureringen till moderbolaget för utförda tjänster. Skatteverket anser inte, som bolaget 
redovisat, att den fakturering som skett utgör utlägg som bolaget bestrider för moderbola-
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gets räkning. De anser att det i själva verket rör sig om av bolaget utförda tjänster som skall 
ingå i bolagets omsättning.  

Skatteverket anser inte, som bolaget anfört, att den verksamhet som bedrivs endast är av 
administrativ natur utan anser att det arbete bolaget utför kräver kvalificerad personal med 
speciella kunskaper. Moderbolagets övergripande affärsidé är att koncernföretagens verk-
samhet skall vara transparenta, vilket innebär att samma typ av verksamhet skall bedrivas i 
moderbolaget som i dotterbolaget. På grund av detta skall affärsrisken delas mellan moder-
bolaget och dotterbolaget. dotterbolagets uppdrag bygger på en kunskap om den svenska 
marknaden och moderbolaget är beroende av denna lokala marknadskännedom bolaget be-
sitter. 

Skatteverket uppmanade bolaget till att inkomma med en redovisning för den prissätt-
ningspolicy som tillämpas vid koncerninterna transaktioner eller redogörelse för de avtal 
som reglerar fördelningen av intäkter och kostnader mellan företagen samt fördelningen av 
företagens åtaganden. Bolaget anger att sådana avtal inte finns. Den prissättning bolaget 
tillämpar är en kostnadsersättningspolicy och vinstpåslag är pga. bolagets låga kapitalinve-
stering, låga affärsrisker samt begränsade funktioner, inte befogat. Transaktioner mellan 
koncerngemensamma företag skall prissättas på samma sätt som transaktioner mellan sins-
emellan oberoende företag. Skatteverket anser därför att bolagets prissättning strider mot 
armlängdsprincipen i korrigeringsregeln då de fakturerar moderbolaget utan vinstpåslag. På 
grund av att bolaget fakturerat moderbolaget till självkostnadspris utan vinstpåslag har mo-
derbolaget tillförts inkomst för vilka de ej är skattskyldiga för i Sverige. Bolagets inkomst 
har till följd av detta blivit lägre än vad den annars skulle ha blivit. Då bolaget inte anfört 
några affärsmässiga skäl till prissättningen skall inkomsten korrigeras. 

Skatteverket har för beräkning av armlängdspris tillämpat kostnadsplusmetoden och för att 
få fram ett skäligt vinstpåslag har Skatteverket framtagit branschstatistik över nettovinster 
redovisade i följande branscher: reklambyråverksamhet, film- och videoproduktion, radio- 
och TV-programverksamhet. Nettovinstprocenten visar ett företags resultat efter finans-
netto vilket enligt Skatteverket ger en bild av ett företags lönsamhet och kan tillämpas för 
att bedöma ett företags allmänna utveckling. Skatteverket har för jämförelse framtagit stati-
stik på 14 000 företag inom ovan nämnda branschområden. Den genomsnittliga netto-
vinstprocenten uppgick till mellan 14 % och 18,3 % och bolagets nettovinstprocent för 
samma år uppgick till 0. Skatteverket anser att de härigenom visat att det är marknadsmäs-
sigt i den aktuella branschen att vinstpåslag görs och anser för bolagets del att ett vinst-
påslag på 15 % är skäligt. 

4.3.2.2 Bolaget 
Bolaget anför att de inte bedriver någon självständig verksamhet utan avsikten är att utgöra 
ett servicebolag gentemot moderbolaget. Bolaget arbetar i enlighet med centralt i moderbo-
laget utarbetade riktlinjer och tar ingen del i den kreativa verksamheten på det sättet Skatte-
verket anför. Bolaget ingår i uppdrag av moderbolaget avtal med externa uppdragsgivare 
och får av moderbolaget ersättning härför. Alternativet hade varit att moderbolaget själv 
ingått dessa avtal och det är inte riktigt, så som Skatteverket påstår, att moderbolaget är be-
roende av bolagets personal. 

Bolaget arbetar i enlighet med av moderbolaget utarbetade riktlinjer och utrymmet för 
självständigt initiativtagande är därför mycket begränsat. Bolaget tar i princip inga affärs-
mässiga risker då de helt och hållet arbetar i enlighet med moderbolagets riktlinjer. Då de är 
garanterade ersättning för sina kostnader riskerar de aldrig någon förlust. 
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Eftersom bolagets arbete endast är av administrativ och samordnande natur tillförs inte 
tjänsterna något mervärde och vinstpåslag är av denna anledning icke marknadsmässigt. I 
det fall Länsrätten skulle anse det skäligt med vinstpåslag kan det inte beräknas så högt som 
till 15 %. Då även ett marginellt vinstpåslag enligt bolaget innebär en överkompensation 
skall påslaget inte beräknas till mer än 2 %. Bolaget motsätter sig vidare mot det tillväga-
gångssätt Skatteverket tillämpat för framräknanden av vinstpåslaget. En jämförelse skall gö-
ras med oberoende företag som utför motsvarande uppgifter med samma grad av riskta-
gande vilket inte är möjligt att göra med alla de företag som ingår i undersökningen. Dess-
utom anser bolaget att deras verksamhet skiljer sig radikalt från företag i de branscher Skat-
teverket har jämfört med och vinstpåslaget är således inte relevant. 

Dessutom anför bolaget att vinstmarginaler inte skall på det sätt som Skatteverket gjort, be-
räknas på resultat efter finansnetto, då armlängdspris inte skall påverkas av hur ett företag 
är finansierat. Skatteverket bemöter detta med att det inte är meningsfullt att ange varje en-
skilt företag som ingår i statistiken då det är branschstatistiken som är det relevanta för be-
räkningen. Skatteverket har därför inte jämfört bolaget med ett enskilt företag i exakt sam-
ma bransch utan med ett större antal företag inom liknande bransch för att få en uppfatt-
ning om vad som utgör en skälig vinstmarginal. 

4.3.2.3 Länsrättens bedömning 
Länsrätten anser att moderbolaget är beroende av bolagets kännedom om den svenska 
marknaden. Med den något märkliga motiveringen att mot bakgrund av vad bolaget fram-
fört, finner Länsrätten att de tjänster bolaget utfört är av sådan art att bolaget skulle ha be-
tingat sig ersättning för verksamheten om det varit fråga om två sinsemellan oberoende fö-
retag. Länsrätten anger vidare att det inte framkommit några omständigheter som tyder på 
att prissättningen beror på annat än intressegemenskapen. Det faktum att bolaget inte tar 
några affärsmässiga risker beror just på intressegemenskapen. Länsrätten finner att det ma-
terial Skatteverket presenterat för beräkningen av vinstpåslag är rimligt för den verksamhet 
som bolaget bedriver. Då bolaget inte visat att det av Skatteverket beräknade vinstpåslaget 
är för högt, exempelvis genom att visa att nettovinsten i koncernen är lägre på denna typ av 
verksamhet än det av Skatteverket beräknade, anser Länsrätten att vinstpåslaget i enlighet 
med Skatteverkets beräkningar, skall fastställas till 15 %. 

4.3.3 Kammarrätten 
Skatteverket vidhåller som grund för sin talan i kammarrätten vad de anfört i Länsrätten. 
Bolaget anger att då Länsrätten ansåg att bolaget inte förmått visa att det av Skatteverket 
beräknade vinstpåslaget var för högt, har de gett i uppdrag åt PricewaterhouseCoopers att 
genomföra en utredning för att fastställa ett skäligt vinstpåslag. Utredningen har genom-
förts i enlighet med armlängdsprincipen så som den uttrycks i OECD: s Transfer Pricing 
Guidelines. PricewaterhouseCoopers rekommenderade ett vinstpåslag på 6 % vilket mot-
svarar medianen bland företag med liknande verksamhet. Kammarrätten fastslår utan när-
mare motivering att de finner att bolagets vinstpåslag skall beräknas till det av Pricewater-
houseCoopers framräknade 6 % då Skatteverket medgivit bifall till detta yrkande. 

4.3.4 Analys 
I Länsrätten tillämpas kostnadsplusmetoden för fastställande av korrekt armlängdspris för 
de koncerninterna tjänsterna. OECD:s riktlinjer nämns inte vare sig av den skattskyldige, 
det allmänna eller av Länsrätten. 
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Enligt OECD: s riktlinjer är kostnadsplusmetoden den metod som bäst lämpar sig för 
tjänstetransaktioner. Utgångspunkten är de kostnader företaget ådrar sig för utförandet av 
tjänsten. Till denna kostnad läggs ett vinstpåslag som är beroende av företagets funktioner 
och rådande förhållanden på marknaden. 

Vid fastställande av armlängdspris skall i första hand vägledning hämtas från den prissätt-
ning och storleken på det vinstpåslag företaget har vid utförande av tjänster gentemot obe-
roende företag. Saknas sådana jämförelsetransaktioner skall jämförelse göras med det 
vinstpåslag två sinsemellan oberoende företag tillämpar för utförandet av liknande tjänster. 
Då moderbolaget är bolagets enda uppdragsgivare kan inte jämförelse göras med en pris-
sättning gentemot oberoende företag. Istället får jämförelse göras av det vinstpåslag två 
sinsemellan oberoende företag tillämpar. 

Skatteverket har för detta ändamål inhämtat branschstatistik för över 14 000 företag inom 
reklam- och mediabranschen. En sådan statistik kan visserligen ge en generell uppskattning 
över hur stora vinstmarginaler som tillämpas i branschen. Enligt OECD: s riktlinjer krävs 
dock att de transaktioner jämförelse görs med håller en mycket hög grad av jämförbarhet. 
Om så inte är fallet skall justeringar vidtagas för att eliminera effekten av dessa skillnader. I 
annat fall är bedömningen irrelevant och ger inte ett korrekt utfall. För att fastställa huruvi-
da företagen och transaktionerna är tillräckligt lika skall en mycket utförlig jämförelseanalys 
göras där bl.a. företagens funktioner och risktagande analyseras ingående. Den branschsta-
tistik på 14 000 företag Skatteverket framtagit kan visserligen ge en generell fingervisning, 
men någon jämförelseanalys är inte möjlig vilket också bolaget påpekar.  Dessutom ingår, 
vilket bolaget påpekar, i Skatteverkets branschstatistik, företag inom branscher som väsent-
ligen skiljer sig från bolagets verksamhet. 

Vid tillämpningen av kostnadsplusmetoden är det företagens bruttovinst som skall jämfö-
ras. Skatteverket har vid utredningen tillämpat nettovinster för jämförelsen vilket också 
TV3 har påpekat. 

Skatteverkets utredning har således inte gjorts i enlighet med OECD: s riktlinjer och det 
kan av den anledningen tyckas anmärkningsvärt att Länsrätten bifaller Skatteverkets talan. 
Länsrätten har dock att göra en bedömning av parternas framlagda material och TV3 har 
inte i Länsrätten inkommit med alternativa beräkningar vilket också rätten framhåller. 

Vikten av en sådan utredning har TV3 i Kammarrätten tagit fasta på och inkommer med en 
utredning utförd av PricewaterhouseCoopers som enligt utsago utförts i enlighet med 
OECD: s riktlinjer.  

På grund av frånvaro av motivering i Kammarrättens kortfattade domskäl är det svårt att 
dra några slutsatser av domen i fråga huruvida domstolen följt OECD: s riktlinjer. Då den 
utredning som har gjorts av PricewaterhouseCoopers grundat sig på dessa riktlinjer och 
domstolen godkänt denna kan Kammarrätten sägas ha indirekt följt OECD:s riktlinjer, 
dock utan direkt hänvisning till dem eller motivering härför.  

Bolagets talan föll i Länsrätten av den anledningen att bolaget inte förmått visa att det 
vinstpåslag Skatteverket tillämpat varit för högt. Bolaget saknade avtal som reglerade de 
koncerninterna transaktionerna och hade ingen utarbetad policy för internprissättningen. 
Att bolagets talan bifölls i Kammarrätten efter att ha framtagit en utredning över intern-
prissättningen visar enligt förfatarens mening på vikten av att företagen utarbetar en pris-
sättningspolicy för de koncerninterna transaktioner de utför och för utförlig dokumenta-
tion över detta. Oenigheten som uppkom i detta fall skulle ha kunnat undvikas om TV 3 i 
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samband med deklarationen hade bifogat beräkningsgrunder för prissättningen samt redo-
visat för en utarbetad prissättningspolicy. 

4.4 Cambrex – Kammarrättens mål nr 2481-2485-03 

4.4.1 Bakgrund 
I Cambrex-målet var fråga huruvida den avtalade ränta det svenska företaget Cambrex AB 
erlagt till ett utländskt företag inom samma koncern avvek från vad som skulle ha avtalats 
mellan sinsemellan oberoende parter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Cambrexkoncernens struktur. Cambrex AB ägs via holdingbolag i Holland, Bahamas och England av 
den amerikanska koncernmodern Cambrex Corporation. Cambrex AB är moderbolag till Nobel Chemical In-
ternational AB och Nordic Synthesis International AB vilket i sin tur är moderbolag till Nordic Synthesis AB 
och Nobel Explosives AB. Pilen symboliserar avtalsförhållandet mellan Cambrex AB och det av koncernmo-
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dern Cambrex Corporation ägda finansieringsföretaget Cambrex Jersey Ltd. Låneavtal ingicks i syfte att för-
värva Nobel Chemical International AB. 

 

I oktober 1994 upptog Cambrex AB ett lån hos det koncerninterna finansieringsföretaget 
Cambrex Jersey Ltd för att förvärva företaget Nobel Chemical International AB. Cambrex 
AB:s verksamhet innebär i  princip uteslutande att förvalta aktierna i dotterbolagen och de 
huvudsakliga intäkterna utgörs av koncernbidrag från Nordic Synthesis AB. Dessa intäkter 
används i sin tur till räntebetalning för lånet hos Cambrex Jersey Ltd.  

Lånet uppgick till 360 MSEK och utökades vid ett tilläggsavtal i november 1994 till 450 
MSEK.  Under perioden 1994-1998 tillämpades en fast räntesats på 12 % vilket 1999 juste-
rades till 90 dagars LIBOR205 i januari + 3,5 %. Baserat på detta uppgick räntan till 8,5 % 
för 1999 och 9,7 % för 2000. Någon säkerhet för lånet ställdes ej. Lånet skulle inledningsvis 
vara återbetalt i oktober 2001, vilket i samband med ändringen av räntesatsen 1999 blev 
framflyttat till januari 2005. Cambrex AB hade möjlighet, om så önskades, att återbetala lå-
net i förtid utan att behöva erlägga avgift för uteblivna räntebetalningar. 

I omprövningsbeslut har Skatteverket vägrat att medge de avdrag Cambrex AB gjort i de-
klaration för räntebetalning till Cambrex Jersey då de anser att räntan är för hög i förhål-
lande till vad som skulle ha erlagts mellan sinsemellan oberoende parter. Skatteverket anser 
att den höga räntan utgör en olovlig vinstöverföring som skall justeras med korrigeringsre-
geln. De anser att konstruktionen med att låta ett svenskt dotterbolag, dvs. Cambrex AB, 
förvärva Nobel Chemical International AB, är ett medvetet kringgående av koncernbi-
dragsreglerna. Skatteverket menar att Cambrex AB medvetet har underkapitaliserats för att 
omöjliggöra ett upptagande av lån från en oberoende kreditgivare. Genom för höga ränte-
betalningar till Cambrex Jersey möjliggörs överföring av obeskattade vinstmedel från det 
förvärvade dotterbolaget via Cambrex AB. Hade moderbolaget Cambrex Corp. själv för-
värvat dotterbolaget Nobel Chemical International AB hade de endast via beskattade medel 
i Sverige kunnat erhålla utdelning från Nobel Chemical International AB. Skatteverket an-
ser att avtalad ränta bör jämföras med STIBOR206 med ett påslag om 0,5 % vilket visar att 
den räntesats som förekommit i avtalet varit för hög. Tillämpning av STIBOR + 0,5 % ger 
följande räntesatser: 1995: 9,33 %, 1996: 6,53 %, 1997: 4,93 %, 1998: 4,86 % och 1999: 
3,83%. 

4.4.2 Länsrättens bedömning  
Länsrätten anser inte att STIBOR är rättvisande då den tillämpas på lån mellan banker vil-
ket innebär att kreditrisken vanligtvis är låg. På grund av Cambrex AB: s låga kreditvärdig-
het skulle en oberoende kreditgivare ha krävt en högre riskpremie i form av hög ränta. 
Dessutom avser STIBOR lån med kortare löptid än för än vad som är fallet för låneavtalet 
mellan Cambrex AB och Cambrex Jersey. Att Cambrex AB har haft möjlighet, men inte 
skyldighet, att i förtid betala tillbaka lånet utan krav att erlägga ersättning för utebliven rän-
ta, ändrar inte detta.  Länsrätten anser vidare att de argument Skatteverket fört som stöd 
för sin talan, dvs. att Cambrex AB är medvetet underkapitaliserat samt att lånet inte är 
marknadsmässigt skulle kunna vara besvärande omständigheter för Cambrex AB om pröv-

                                                 
205 London Interbank Offered Rate. 

206 Stockholm Interbank Offered Rate. 



 Error! Style not defined. 

 50

ningen skett utifrån andra rättsliga utgångspunkter, exempelvis att lånet i praktiken utgör 
ett aktieägartillskott. Skatteverket har inledningsvis fört ett sådant resonemang men har inte 
slutfört detta utan stannat vid en tillämpning av korrigeringsregeln. Vid tillämpning av kor-
rigeringsregeln är, konstaterar Länsrätten, det faktum att Cambrex AB är underkapitaliserat 
snarare något som talar för Cambrex AB: s fördel då en oberoende finansiär under dylika 
förhållanden skulle ha krävt en hög riskpremie i form av hög ränta. 

 Länsrätten har visserligen invändningar mot de av Cambrex AB åberopade jämförelserän-
torna. Det är dock Skatteverket som har bevisbördan för att räntan avviker från vad som 
skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende parter. Omständigheterna kring förevaran-
de lån skiljer sig alltför väsentligt från vad som gäller för lån för vilka STIBOR tillämpas att 
jämförelse ej kan göras. Skatteverkets tillägg på 0,5 % ändrar inte detta. Då Skatteverket 
inte presenterat någon annan jämförelseränta och inte har visat att räntesatsen avviker från 
vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende parter varför Cambrex AB:s över-
klagande skall bifallas.  

4.4.3 Kammarrätten 

4.4.3.1 Parternas sakframställning 
I Kammarrätten vidhåller Skatteverket vid att STIBOR är en lämplig jämförelseränta och 
anger att den inte används enbart för kortfristiga lån. De anger vidare att hänsyn måste tas 
till moderbolagets solvens då de genom sitt ägande av såväl långivarföretaget Cambrex Jer-
sey och låntagarföretaget Cambrex AB i praktiken tagit på sig kreditrisken för lånet. Dess-
utom har moderbolaget lämnat kapitaltäckningsgaranti. Skatteverket anger vidare som de 
gjorde i Länsrätten att köpekonstruktionen är ett sätt att erhålla obeskattade vinstmedel via 
det svenska dotterbolaget Cambrex AB genom räntebetalningarna, vilket inte hade varit 
möjligt om moderbolaget självt förvärvat Nobel Chemical International AB. Skatteverket 
anser därför att moderbolaget medvetet underkapitaliserat Cambrex AB för att omöjliggöra 
ett upptagande av lån från ett oberoende kreditinstitut. Skatteverket åberopar även den rän-
ta uttagen på ett lån upptaget av moderbolaget under samma tidsperiod som jämförelserän-
ta och anser inte att Cambrex AB kan medges avdrag för en ränta som överstiger den som 
tillämpats för moderbolagets eget låneavtal då denna ränta måste anses marknadsmässig för 
företaget.  

Cambrex AB har till sitt försvar angett att en kapitaltäckningsgaranti inte kan ses som en 
säkerhet att jämställa med pant eller borgen, då den inte ger en enskild borgenär garanti för 
att få sin fordran reglerad utan endast syftar till att skydda styrelsen från personligt ansvar. 
Vidare anger Cambrex AB att den ränta som tillämpats vid moderbolagets låneavtal inte är 
relevant framförallt pga. att lånet avsåg ett syndikerat lån på dollarmarknaden för vilken 
hög kreditvärdighet och ställda säkerheter krävs av långivaren.  

4.4.3.2 Kammarrättens bedömning 
Kammarrätten konstaterar inledningsvis att det inte i svensk lag är reglerat vad som utgör 
marknadsränta och hänvisar därför till OECD: s riktlinjer för vägledning. Där stadgas, an-
ger Kammarrätten, att armlängdsränta är den räntesats som skulle ha uttagits mellan sins-
emellan oberoende parter i transaktioner under likartade förhållande och vid samma tid-
punkt. Härefter går Kammarrätten över till att hänvisa till svensk doktrin för vägledning. 
Kammarrätten återger Arvidssons och Wimans ståndpunkter och hämtar även vägledning 
ur RSV: s Handledning för internationell beskattning.  
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Utgångspunkten vid bedömning av alla sorters transaktioner är enligt Kammarrätten mark-
nadsprismetoden som utgår från att armlängdspriset är det pris som sinsemellan oberoende 
parter tillämpat. Kammarrätten har att avgöra om den ränta Cambrex AB erlagt i betalning 
för skuldförbindelsen med Cambrex Jersey avviker från vad som skulle ha avtalats med en 
oberoende part. För att fastställa marknadsmässig ränta bör en rad faktorer så som lånets 
storlek, löptiden, förekomst av säkerhet, låntagarens kreditvärdighet samt vilken valuta lå-
net lämnats i beaktas. I första hand skall ledning hämtas från den valuta lånet lämnats i. En 
korrigering skall endast göras om räntan väsenligt avviker från en marknadsmässig ränta el-
ler om avvikelsen innebär att ett betydande belopp. 

Kammarrätten anger att jämförelsen skall utgå ifrån företagets faktiska omständigheter och 
med beaktande av detta, vilken ränta som skulle ha avtalats i en liknande situation med en 
oberoende part. Enligt Kammarrätten saknar moderbolagets solvens betydelse för bedöm-
ningen av räntan. Den av moderbolaget utgivna kapitaltäckningsgarantin gavs först efter 
det att låneavtalet ingåtts och saknads därför betydelse för bedömningen då det är omstän-
digheterna vid lånetillfället som är avgörande. Därför skall ej heller, enligt Kammarrätten, 
beaktas att det efter låneavtalets ingående konstaterats att avtalet inte skulle ha kommit till 
stånd med en oberoende kreditgivare. De omständigheter som är för handen, att lånet gi-
vits i svenska kronor, att löptiden varit lång, att lånet givits utan säkerhet, att låntagaren 
hade låg kreditvärdighet samt att omförhandlingsklausul saknades, innebär enligt kammar-
rätten att en marknadsmässig ränta under givna förhållanden kan förväntas vara hög. 

De av bolaget åberopade jämförelseräntorna visar att ränteläget vid lånetillfället var relativt 
högt. Vid tidpunkten för lånetillfället var räntan på statsobligationer 13 % och statslånerän-
tan uppgick till 11 %. Den av Skatteverket åberopade räntan, STIBOR med ett påslag om 
0,5 % ger enligt Kammarrätten en alltför snävt beräknad riskpremie. Förutom den räntesats 
som tillämpats vid moderbolagets lånetransaktion har inte Skatteverket åberopat någon an-
nan räntesats till stöd för sin talan. Kammarrätten finner därför inte att Skatteverket har vi-
sat att den av Cambrex AB erlagda räntan överstigit marknadsmässig ränta varför korriger-
ing inte skall ske. 

4.4.4 Analys 
I Cambrex-målet hade Kammarrätten att avgöra huruvida den av det svenska företaget 
Cambrex AB erlagda räntan till ett utländskt koncernföretag varit för hög i förhållande till 
vad som skulle ha erlagts vid ett lån från en oberoende part. 

Kammarrätten gör en hänvisning till OECD: s riktlinjer då det i svensk rätt saknas riktlinjer 
för hur marknadsmässig ränta skall fastställas. Någon återgivning av vad som stadgas i rikt-
linjerna ges dock ej utan kammarrätten övergår härefter till att hänvisa till svensk doktrin. 
Uppenbart är dock att avsikten är att följa de av OECD utgivna riktlinjerna i och med att 
de uttryckligen hänvisar till dem. 

Kammarrätten tillämpar marknadsprismetoden för att fastställa vad som armlängdsmässig 
ränta. De anger att i OECD:s riktlinjer stadgas att armlängdsräntan fastställs genom att 
jämföra med vad ett oberoende företag under liknande förhållande skulle ha erlagt i ränta 
vid samma tidpunkt. Vidare anger Kammarrätten att för att kunna göra en jämförelse av 
detta slag krävs att den koncerninterna transaktionen i relevanta avseenden är jämförbar 
med jämförelsetransaktionen. För att avgöra vad som utgör marknadsmässig ränta skall, 
anger Kammarrätten, en rad faktorer så som lånets löptid, låntagarens kreditvärdighet och 
förekomsten av säkerhet beaktas. 
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Kammarrätten gör utifrån parternas argumentering en välmotiverad bedömning av dessa 
faktorer. Dock görs i egentlig mening ingen jämförelse med en jämförbar lånetransaktion 
med en oberoende part vilket är syftet med marknadsprismetoden. För att beräkna arm-
längdsränta görs ingen jämförelse med vad ett oberoende företag skulle ha erlagt i ränta 
under liknande förhållanden. Istället görs bedömningen med vägledning av det marknads-
mässiga ränteläget för tiden vid transaktionstillfället. Marknadsränta utgör enligt författa-
rens mening en tillräckligt säker bedömningsgrund för vad som skulle ha avtalats mellan 
sinsemellan oberoende parter att en faktisk jämförelse inte är befogad. Särskilt med beak-
tande av de för transaktionen speciella förhållandena, exempelvis att Cambrex hade väldigt 
låg kreditvärdighet skulle vid en jämförelse med en enskild transaktion snarare ha givit en 
felaktig bild.   

Något som är anmärkningsvärt är dock att just att förhållandena för lånetransaktionen inte 
var marknadsmässiga. Räntesatsen bedömdes utifrån vad som utgör armlängdsränta. Det är 
korrekt att den räntesats som tillämpas vid koncerninterna lån skall vara på armlängds av-
stånd och marknadsmässigt. Däremot blir en objektivt sett marknadsmässig ränta inte arm-
längdsmässig när omständigheterna kring lånetransaktionen inte är det. Det är uppenbart 
att Cambrex AB hade mycket låg kreditvärdighet vilket är en omständighet som inte är 
marknadsmässig i lånesammanhang. En oberoende finansiär skulle inte ha upprättat ett lå-
neavtal under dylika förhållanden. Att mot denna icke marknadsmässiga grund anse att en 
marknadsmässig ränta utgör armlängdsränta torde vara en inkonsekvent tillämpning av 
armlängdsprincipen. Det faktum att Cambrex AB har låg kreditvärdighet och att det saknas 
säkerheter för lånet och att en extern finansiär därför inte skulle ha ingått låneavtal på dessa 
villkor är visserligen något som beaktas i rättsfallet men inte i tillräcklig utsträckning då 
Kammarrätten stannar vid att fastställa en objektivt marknadsmässig ränta mot bakgrund 
mot icke marknadsmässiga förhållanden. 

Skatteverket anser att konstruktionen med att låta Cambrex AB förvärva Nobel Chemical 
International AB istället för att moderbolaget självt gör det, är ett kringgående av de svens-
ka koncernbidragsreglerna. Cambrex AB har tagit upp ett lån hos koncernens finansierings-
företag beläget i Jersey. Syftet med lånet var att förvärva aktierna i det svenska företaget 
Nobel Chemical International AB. Cambrex AB bedriver i princip ingen egen verksamhet 
utöver förvaltandet av aktierna i dotterbolagen och den huvudsakliga inkomsten i företaget 
utgörs av koncernbidrag från det förvärvade dotterbolaget. Dessa bidrag används för att 
betala tillbaka lånet hos Cambrex Jersey. Skatteverket anser att denna konstruktion är ett 
medvetet kringgående av koncernbidragsreglerna. Om den amerikanska koncernmodern 
självt hade förvärvat Nobel Chemical International AB hade det ej kunnat erhålla dessa bi-
drag då koncernbidragsrätten är förbehållen svenska koncernföretag. Skatteverket försöker 
därför tillgripa denna konstruktion med tillämpning av korrigeringsregeln. 

Även om det finns skäl att misstänka att det kan röra sig om ett medvetet kringgående av 
de svenska koncernbidragsreglerna är detta ingenting som kan underkännas med tillämp-
ning av korrigeringsregeln då Kammarrätten finner att den uttagna räntan varit helt i enlig-
het med marknadsnivån. 
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5 Slutsatser 
Syftet med denna magisteruppsats är att undersöka huruvida de svenska domstolarna följer 
OECD: s Transfer Pricing Guidelines och gör armlängdsprisberäkningar i enlighet med 
dessa.  

Riktlinjerna har utformats av OECD: s skattekommitté och är ämnade att tjäna som väg-
ledning för tillämpning av Art 9 i OECD: s modellavtal. I denna artikel stadgas att prissätt-
ningen mellan koncerninterna företag skall bedömas utifrån armlängdsprincipen, dvs. med 
utgångspunkt från vad sinsemellan oberoende företag skulle ha avtalat under liknande för-
hållanden. Syftet med regeln är att förhindra att företag i en intressegemenskap genom pris-
sättningen genomför olovliga vinstöverföringar. 

En viktig anledning till att företag väljer att ingå i en koncern kan vara för att uppnå syner-
gieffekter och stordriftsfördelar. Vinstintresset kan av den anledningen komma att flyttas 
från det enskilda företagets vinst till koncernens vinst som helhet. Enligt armlängdsprinci-
pen skall dock företag inom en koncern inte i skattemässigt hänseende behandlas som en 
enhet utan som separata fristående enheter. Företagen i koncernen skall enligt denna prin-
cip, the separate entity approach, behandlas på samma sätt som företag som inte ingår i en kon-
cern. Armlängdsprincipen har av den anledningen, att den inte beaktar de fördelar som kan 
vara orsaken till att företag väljer att ingå i en koncern, kritiserats. Det har dock inte fram-
kommit någon praktiskt tillämpbart alternativt till armlängdsprincipen för beskattning av 
koncernföretag. Genom armlängdsprincipen säkerställs vid gränsöverskridande koncernin-
terna transaktioner att berörda stater tilldelas en rättmätig del av skattebasen. Dessutom bi-
behålls med detta synsätt konkurrensneutraliteten mellan företag som ingår i en koncern 
och företag som inte gör det. 

I svensk rätt kommer armlängdsprincipen till uttryck i korrigeringsregeln i 14 kap 19 § IL 
som är den svenska motsvarigheten till Art 9 i OECD: s modellavtal. Det framgår av ut-
redningen207  för tillkomsten av denna regel att armlängdsprincipen är djupt rotad i den 
svenska rätten. Redan sedan 1916 har beskattningsprincipen vid otillåten vinstöverföring 
varit att beskatta företag i intressegemenskap som om de vore separata enheter. Även om 
termen armlängds avstånd nämns i förarbeten först i samband med 1965-års lagstiftning 
har beskattningsprincipen, att koncerninterna transaktioner skall företagas på armlängds 
avstånd, följt en röd tråd sedan första framlagda förslag på hur problemet med vinstöverfö-
ringar till utlandet skall lösas. 

Så som lagregeln är utformad ges dock ingen vägledning i hur armlängdsprisberäkningen 
skall gå till. Då den svenska korrigeringsregeln i materiellt hänseende har ansetts överens-
stämma med Art 9 har Regeringsrätten i det så kallade Shell-målet RÅ 1991 ref 107 gjort ett 
för rättstillämpningen viktigt uttalande att de av OECD framtagna riktlinjer för vägledning 
vid tillämpning av Art 9 kan användas för vägledning vid tillämpningen av den svenska kor-
rigeringsregeln. 

På grund av att riktlinjerna är utformade som abstrakta normer med ett mycket generellt 
tillämpningsområde är det svårt att avgöra huruvida domstolarna faktiskt följer riktlinjerna. 
Uppenbart är dock att domstolarna eftersträvar att uppnå konsensus med en enhetlig syn 
på hur armlängdspriser skall fastställas då de hänvisar till riktlinjerna i såväl Sandvik som 
Cambrex och i TV3 tillämpar de metoder som beskrives i riktlinjerna. Det är således up-
                                                 
207 Se avsnitt 2.2.  
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penbart att domstolarna följer Regeringsrättens rekommendationer om att riktlinjerna bör 
tillämpas och domstolarna har uppenbarligen åtminstone för avsikt att följa OECD:s rikt-
linjer. 

Riktlinjerna är inte bindande för svensk rättstillämpning men en sådan tillämpning som Re-
geringsrätten rekommenderar är i linje med OECD: s syfte att uppnå en konsensus i be-
dömningen av internpriser vid koncerninterna transaktioner. På grund av en alltmer omfat-
tande globalisering torde ett enhetligt synsätt på dessa beskattningsfrågor vara av stor vikt 
för såväl företagen som fiskus. Ur det allmännas synvinkel är det av intresse att tillse den 
rättmätiga skattebasen säkerställs och att förhindra att prissättningen vid koncerninterna 
transaktioner medför att obeskattade vinstmedel lämnar landet. För företagens del är det ur 
rättssäkerhetsperspektiv av stor vikt att det finns riktlinjer att följa för att säkerställa att de 
handlar i enlighet med gällande lag. Enligt legalitetsprincipen skall företag på förhand kun-
na bedöma den skatterättsliga konsekvensen av sitt handlande. För att möjliggöra en sådan 
bedömning på förhand krävs det att det finns riktlinjer för hur svensk lag skall tillämpas. 

Regeringsrättens uttalande är prejudicerande och svenska domstolar har vanligtvis en hög 
benägenhet att följa dessa prejudikat. Prejudicerande uttalanden ger dock inte samma bun-
denhet som lagstiftning och av den anledningen kan det av ovan beskrivna skäl ifrågasättas 
om inte riktlinjer av det slag OECD: s Transfer Pricing Guidelines är, bör införas i svensk 
lagstiftning. 

Frågan är dock om ett införande av lagstadgade riktlinjer skulle lösa problemet på detta be-
skattningsområde. För att rättssäkerhet skall uppnås krävs att riktlinjerna utformas som 
konkreta normer med detaljerade direktiv för beräkningen av armlängdspriser. Sådana rikt-
linjer skulle visserligen leda till förutsägbarhet och hög rättssäkerhet men riktlinjer av detta 
slag skulle troligtvis inte vara möjliga att tillämpa i praktiken. Anledningen till detta är att 
olika transaktioner är så pass specifika och komplexa till sin natur att de sinsemellan avviker 
från varandra att det inte vore möjligt att ge konkreta direktiv för beräkning som skulle 
kunna tillämpas i samtliga fall. Det är av den anledningen lämpligare att utforma riktlinjer i 
enlighet med OECD: s riktlinjer som inte syftar till att ge bestämda prissättningsregler utan 
istället utformats för att ge vägledning i form av lämpliga principer för att lösa internpris-
sättningsproblem. 

Av de rättsfall som är föremål för analys i denna magisteruppsats framkommer att såväl 
domstolarna som fiskus efterfrågar dokumentation över företagens prissättning och en re-
dovisning för den prissättningspolicy de tillämpar. En lagstiftad dokumentationsplikt skulle 
inte enbart tjäna till fikus fördel för att bedöma huruvida prissättningen gjorts i enlighet 
med korrigeringsregeln. En utarbetat internprissättningspolicy och en utförlig dokumenta-
tion av koncerninterna transaktioner skulle vara en fördel även för företagen själva då de på 
detta sätt säkerställer att de handlar i enlighet med armlängdsprincipen och kan på så sätt 
undvika framtida komplikationer och oenighet med fiskus vilket kan leda till kostsamma 
processer i domstol. Även om det kan antagas att det förekommer fall där koncernföretag 
utnyttjar intressegemenskapen i syfte att genom medvetet avvikande prissättning genomfö-
ra olovliga prissättningar är det troligtvis rimligare att oenighet uppstår pga. att företagen 
har svårighet att fastställa vad som utgör korrekta armlängdspriser. Ett lagstiftat dokumen-
tationskrav  skulle stärka företagens position då de i avlämnad deklaration redovisar för hur 
prissättningen genomförts och motiverats. En lagstiftning avseende dokumentationskrav i 
kombination med lagstiftade riktlinjer i enlighet med OECD: s riktlinjer skulle leda till en 
ökad rättssäkerhet då såväl företagen som fiskus vet vad som krävs för att följa armlängds-
principen.  
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