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Sammanfattning 
Armlängdsprincipen innebär att koncernbolag skall tillämpa marknadsmässiga internpriser 
vid gränsöverskridande transaktioner inom koncernen. Principen erkänns i Artikel 9.1 
OECD:s modellavtal och återfinns i den svenska korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL.  

Vid en avvikande internprissättning mellan koncernbolag riskerar stater att förlora skattein-
täkter. För att skydda det nationella skatteunderlaget har flertalet av OECD:s medlemssta-
ter infört specifika dokumentationsregler som innebär att berörda bolag måste upprätta do-
kumentation vid internprissättning. Kapitel V i OECD:s riktlinjer innehåller generella do-
kumentationsanvisningar och kommissionen har inrättat ett forum för internprissättning, 
JTPF. Forumet har utvecklat en dokumentationsmodell, EUTPD, med syftet att samordna 
dokumentationen inom EU. Huruvida EUTPD kommer att tillämpas av internationella bo-
lag beror främst på koncernens struktur och nationella dokumentationskrav.   

Även den svenska lagstiftaren avser att implementera dokumentationsregler och regeringen 
presenterade sitt lagförslag i propositionen 2005/06:169 ”Effektivare Skattekontroll”. Reg-
lerna är planerade att träda i kraft den 1 januari 2007 och innebär att bolagen kommer att 
belastas med en ökad dokumentationsbörda, även om den primära bevisbördan fortfarande 
ligger på Skatteverket. Den föreslagna lagtexten är av allmän karaktär och kännetecknas 
som en ramlagstiftning. Innebörden av dokumentationskraven kommer förmodligen att 
fastställas genom Skatteverkets senare föreskrifter och rättspraxis.  

Uppsatsen visar att lagstiftarens oklara formuleringar stundvis motverkar eller undergräver 
avsikterna med regleringen. Eftersom internprissättning inte är någon exakt vetenskap är 
det logiskt att lagstiftaren inte utvecklar några precisa bestämmelser för att möjliggöra en 
bred tolkning av reglerna. Detta kan dock inte anses öka bolagens medvetenhet eller förut-
sebarhet kring internprissättning. Med hänsyn till att majoriteten av de internationella bolag 
som berörs av reglerna är små och medelstora bolag och som inte alltid är bekanta med 
armlängdsprincipen eller har kunskaper inom ämnet, borde lagstiftaren tydliggöra doku-
mentationskraven. Sannolikt kommer dokumentationsskyldigheten att medföra fler kon-
flikter mellan skattskyldiga och myndigheter och bolagen kommer förmodligen att lägga re-
surser på hantering och upprättande av sådan internprissättningsdokumentation för att 
undvika sådana konflikter och följande sanktioner. På längre sikt kan därför dokumenta-
tionsreglerna resultera i en ökad medvetenhet och förutsebarhet av internprissättning och 
dokumentation av sådan.  
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Abstract 
According to the arm’s length principle, transactions between associated multinational en-
terprises (MNE) shall be based on the same conditions as transactions between unrelated 
parties. This means that intra-group prices on cross-boarding transactions must be at arm’s 
length range and consistent with conditions in the open market. The arm’s length principle 
is expressed in article 9.1 of the OECD Model Tax Convention and Chapter 14 section 19 
of the Swedish Income Tax Act.  

When transfer pricing between associated MNEs is not reflecting the arm’s length princi-
ple, states face the possibility of losing tax revenue. The majority of OECD member coun-
tries have implemented national documentation requirements and involve enterprises to 
present documentation on their transfer pricing. This obligation increases the possibilities 
for Tax Authorities to control whether or not a company follows the arm’s length princi-
ple. Chapter V of the OECD Guidelines provides general guidance in this matter. Within 
the EU the transfer pricing forum JTPF, has developed a standardized model for docu-
mentation known as the EUTPD. Application of the EUTPD depends on the MNEs 
themselves but also on national requests. 

The Swedish legislator intends to implement national documentation requirements through 
the Government Bill 2005/06:169 “Effektivare Skattekontroll”. The regulation is likely to 
become effective 1 January 2007. Regardless that the burden of proof still lies on the Tax 
Authorities, MNEs are obligated to produce documentation that will be used as evidence 
of their transactions. The bill is drafted as a legislative framework and the implication will 
be developed through further directions from the Tax Authorities. Court Law will also be 
significant in how the legislation is applied.  

This thesis concludes that the proposed regulation is unclear and therefore stands to coun-
teracts or undermines the purposes behind the legislation. Since transfer pricing is not an 
exact science it is logical that the regulation be proposed as a framework, which would ren-
der the possibilities for extensive interpretations. However, indistinctive rules would not 
increase neither the awareness nor the predictability concerning transfer pricing and docu-
mentation requirements. Considering that the majority of MNEs in Sweden are small and 
medium sized companies and not always familiar with the arm’s length principle, the legis-
lator should have expressed the documentation requirements more precisely. Nonetheless, 
since the enquiries will most likely increase, enterprises will be forced to allocate resources 
on their transfer pricing and documentation. This legislation will in turn increase the aware-
ness and predictability in the long-term. 
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den tekniska utvecklingen tillsammans med EG-rättens bestämmelser om fri rörlighet av 
varor, personer, tjänster och kapital har lett till en ökad internationell handel.1 Samtidigt har 
avregleringen av de finansiella marknaderna och avskaffandet av restriktioner mot utländskt 
ägande resulterat i ett allt mer internationellt ägande.2 Nationsgränser blir därför ovidkom-
mande i den dagliga världshandeln. Den globala ekonomin har även betydelse för företa-
gens lokalisering av sin verksamhet och svenska företag är inte längre begränsade till det 
nationella territoriet.  

Den ökade internationella handeln har medfört att internationella bolag har fått en allt stör-
re roll under de senaste 20 åren. Under 2004 uppgick bland annat varuexporten från Sveri-
ge till 904 miljarder kronor och importen till 736 miljarder kronor.3 Även den gränsöver-
skridande handeln mellan koncernbolag har ökat och idag utgör handeln mellan internatio-
nella koncernbolag mer än hälften av alla internationella transaktioner.4 Med hänsyn till att 
en stor del av världshandeln sker inom internationella koncerner är företagens internpris-
sättning på varor och tjänster av stor betydelse för utslaget av staternas skatteunderlag. 

En allmänt vedertagen princip i internationell skatterätt är att prissättning vid handel av va-
ror och tjänster mellan företag i intressegemenskap skall ske i linje med den så kallade arm-
längdsprincipen. 5 Principen innebär att transaktioner skall baseras på samma villkor som skul-
le ha tillämpats mellan bolag som inte är i intressegemenskap, det vill säga på marknads-
mässiga villkor som mellan oberoende bolag. Enligt armlängdsprincipen skall det inte vara 
möjligt att flytta vinster från en stat till en annan genom att använda sig av oriktig prissätt-
ning, vare sig det är över- eller underprissättning.  

Med målsättning att skydda den nationella skattebasen har därför flertalet av medlemssta-
terna i OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) infört regler 
om information och dokumentation vid internprissättning.6 För närvarande saknar Sverige 
sådan lagstiftning. Avsikten är dock att införa regler om dokumentation för företag och den 
16 mars i år överlämnade regeringen propositionen ”Effektivare skattekontroll”7 till riksda-
gen. Propositionen behandlar internprissättning och aktuella lagändringar för att implemen-
tera dokumentationsregler vid koncerntransaktioner mellan internationella bolag. Reglerna 
är tänkta att tillämpas från och med den 1 januari 2007. 

                                                 

1 Artiklarna 39, 43, 49, 56 och 90 EG. 

2 Internationella Skattehandboken (2004), s. 235. 

3 Statistiska Centralbyråns årsbok 2006. 

4 Hamaekers, H., Arm´s Length – How Long?, International and comparative taxation, Essays in Honour of 
Klaus Vogel, Kluwer Law Internationel, (2002), s. 29. Se även RSV Rapport 2003:5, s. 7. 

5 Artikel 9.1 OECD Model Tax Convention on Income and Capital. 

6 Lagrådsremissen ”Effektivare skattekontroll”, s. 158. 

7 Prop. 2005/06:169. 
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1.2 Syfte 

Uppsatsen behandlar problematiken kring internprissättning och staters möjlighet att 
granska sådan prissättning genom att införa regler om dokumentation vid internationella 
koncerntransaktioner. Utgångspunkten är att belysa internprissättning i ett internationellt 
sammanhang, för att sedan behandla den svenska implementeringen av formella dokumen-
tationsregler vid gränsöverskridande interntransaktioner. 

Syftet är att analysera lagförslagen i propositionen 2005/06:169 ”Effektivare skattekon-
troll” [även refererat som propositionen] och vad en svensk lagstadgad dokumentations-
skyldighet innebär för berörda bolag. Avsikten är att utreda huruvida dessa lagförslag kan 
anses motiverade eller finns det alternativa lösningar? Utredningen av dessa förslag utgår 
därför från ett de lege ferenda perspektiv. 

1.3 Metod 

Med anledning av uppsatsens syfte är det viktigt att beakta internationella arbeten inom in-
ternprissättning tillsammans med svenska rättskällor. Som medlemsstat i OECD bör Sveri-
ge följa organisationens arbeten inom internprissättning.8 Amlängdsprincipen regleras i ar-
tikel 9. 1 OECD:s modellavtal9 angående bolag i intressegemenskap. De svenska reglerna i 
14 kap. 19-20 §§ Inkomstskattelagen (1999:1229), IL, har utformats för att bättre överens-
stämma med artikeln.10 Eftersom den svenska regeln är en allmän föreskrift bör den stude-
ras tillsammans med OECD:s rapporter och riktlinjer. 1979 gav OECD ut rapporten Trans-
fer Pricing and Multinational Enterprises, vilken innehåller antagna och rekommenderade meto-
der för internprissättning. Denna rapport följdes av Transfer Pricing Guidelines for Multinational 
and Tax Administrations [hädanefter benämnt riktlinjerna] som publicerades 1995. Syftet 
med riktlinjerna är att ge vägledning för skattemyndigheter och bolag vid internprissätt-
ningsfrågor och på så sätt minska antalet konflikter mellan myndigheter och bolag.  

Riktlinjerna är visserligen inte implementerade i svensk intern rätt, men Regeringsrätten, 
RR, har uttryckt att 1979 års rapport ”…ger en god och välbalanserad belysning av internprissätt-
ningsfrågor”.11 Detta får även antas gälla de senare riktlinjerna.12 Riktlinjerna har därmed fått 
ett visst erkännande inom svensk rätt och används av såväl Skatteverket som bolag vid den 
praktiska tillämpningen av internprissättning. Kapitel V av riktlinjerna behandlar dokumen-
tation vid interntransaktioner. 

Vid behandling av internprissättningsfrågor sett från ett svenskt skatteperspektiv använder 
jag en rättsdogmatisk metod. Jag undersöker rättsläget med hjälp av lagtext, förarbeten, 
praxis och doktrin. Utredningen följer rättskällehierarkin och reglerna i 14 kap. 19-20 §§ IL 
utgör den primära källan. I de fall innebörden av lagtexten inte klart framgår är förarbete-
na13 till stor hjälp. Vid tolkning av svensk intern skatterätt används främst en objektiv lag-

                                                 

8 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, Preface, p. 11. 

9 OECD Model Tax Convention on Income and Capital [modellavtalet]. 

10 Lagrådsremissen ”Effektivare skattekontroll”, s. 159. 

11 RÅ 1991 ref. 107 (Shell-domen), avsnitt 5.3. 

12 RSV Rapport 2003:5, s. 11. 

13 Se främst prop. 1965:126, 1982/83:73, 2002/03:96. 
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tolkning.14 Däremot är det viktigt att anta en mer subjektiv tolkningsmetod för att kunna 
utreda syftet bakom tänkt lagreglering och senare utreda innebörden av reglerna. I fall där 
internrättsliga regler saknas, använder jag främst OECD:s riktlinjer. 

Undersökningen av en svensk lagreglerad dokumentationsskyldighet utgår från propositio-
nen ”Effektivare Skattekontroll”, vilken skall läsas tillsammans med lagrådsremissen ”Ef-
fektivare skattekontroll” och den av Riksskatteverket, RSV, [nuvarande Skatteverket] före-
tagna utredningen i rapporten ”Informations- och dokumentationsskyldighet avseende in-
ternationella företags prissättning av interntransaktioner”15. Remissen och RSV:s rapport 
används främst i de fall där propositionen är otydlig eller rent utav saknar reglering, men de 
är också viktiga för diskussionen av alternativa lagförslag Samtliga dessa rapporter är av 
stor betydelse för att möjliggöra en analys av dokumentationsreglerna utifrån ett svenskt de 
lege ferenda perspektiv. 

I de fall jag belyser vissa områden med exempel, använder jag mig främst av egna räkneex-
empel och figurer. Om så inte är fallet är källan utställd i samband med exemplet.  

1.4 Avgränsning 

Den svenska korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL berör såväl enskilda näringsidkare som 
svenska juridiska personer med hemvist i Sverige. Trots att regeln har en bred omfattning 
är internprissättning främst en fråga som berör koncerntransaktioner. För att underlätta för 
läsaren diskuteras därför endast aktiebolag och andra bolagsformer lämnas utanför. Lagstif-
taren ansåg dessutom att fasta driftställen inte skall omfattas av dokumentationsreglerna, 
utan valde att avvakta den internationella utvecklingen beträffande allokering av vinst till 
fasta driftställen. Denna etableringsform behandlas därför inte i uppsatsen. 

Propositionen meddelade att någon utökad uppgiftsskyldighet i självdeklaration för interna-
tionella koncerntransaktioner inte bör införas för tillfället. Den fortsatta diskussionen ute-
sluter därför bolagens informationsskyldighet i deklarationerna.  

Vid tillämpning av armlängdsprincipen kan en justering av ett koncernbolags inkomst bli 
aktuell. Följden av denna korrigering innebär att internationella bolag kan drabbas av inter-
nationell ekonomisk dubbelbeskattning16, vilket är till nackdel för de drabbade bolagen. 
Risken för ekonomisk dubbelbeskattning skulle förvisso minska om det finns en interna-
tionell samsyn för armlängdsprincipens tillämpning. Det ligger i sakens natur att staternas 
möjligheter att nå en överenskommelse genom ett giltigt skatteavtal förbättras om myndig-
heterna har tillgång till en välgrundad dokumentation. Med hänvisning till uppsatsens syfte 
behandlas dock varken ekonomisk dubbelbeskattning eller sådana överenskommelser mer 
ingående.17 

                                                 

14 Rabe, G., Bojs, J., Det svenska skattesystemet (2005), s. 392, 548. 

15 RSV Rapport 2003:5. 

16 Internationell ekonomisk dubbelbeskattning innebär att två olika skattesubjekt blir beskattade i olika länder 
för samma inkomst, se OECD modellavtal, Introduction, p. 4. 

17 Se Artikel 9.2 OECD:s modellavtal och de hänförliga kommentarerna. 
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Artikel 25 i OECD:s modellavtal ger myndigheter möjlighet att lösa frågor vid internpris-
sättning genom ett slags förhandsbesked, så kallat Advanced Pricing Agreement, APA.18 Av 
utrymmesskäl behandlar inte uppsatsen dessa förhandsbesked.  

Internprissättning kan mycket väl ses i kontext med EG-rättens bestämmelser om fria rör-
lighet av varor, tjänster och kapital. I detta arbete behandlas dock EG-rätten endast vid de 
tillfällen som det har ansetts nödvändigt, det vill säga i samband med internprissättning och 
dokumentationsregler vid koncerntransaktioner.  

1.5 Terminologi 

Uppsatsen begränsar sig till aktiebolag och med närstående bolag avses koncernbolag. I 
uppsatsen används främst den förenklade termen bolag. Uttrycket internationella bolag an-
vänds ofta i sammanhanget och avser internationella aktiebolag med hemvist i olika stater. 
Internationella bolag förknippas ofta med bolag som ingår i en multinationell koncern. I 
uppsatsen används dock termen för att beskriva koncerner av varierande storlek, allt från 
den lilla koncernen med endast ett utländskt dotterbolag till den stora multinationella kon-
cernen med flera dotterbolag i olika länder. För att beskriva transaktioner mellan interna-
tionella koncernbolag använder jag begreppen koncerntransaktion och interntransaktion. 
Även uttrycket interna transaktioner kan förekomma. Med ett armlängdspris menas ett kor-
rekt skattemässigt internpris baserat på marknadsmässiga villkor mellan oberoende parter. I 
samband med de svenska dokumentationsreglerna är det troligt att regeringen kommer att 
tilldela Skatteverket att meddela närmare föreskrifter om dokumentationens materiella in-
nehåll. Jag fortsätter att använda regeringens begrepp föreskrifter, men är medveten om att 
den mer korrekta benämningen borde vara Skatteverkets ställningstaganden.19  

1.6 Disposition 

I kapitel 2 behandlas begreppen internprissättning och armlängdsprincipen. Kapitlet ger en 
allmän internationell bakgrund men belyser också den svenska korrigeringsregeln i 14 kap. 
19 § IL. Även vissa tolknings- och tillämpningssvårigheter i samband med beräkningen av 
ett korrekt armlängdspris behandlas. Avsikten med detta kapitel är att läsaren senare skall 
förstå betydelsen av formella dokumentationskrav vid internprissättning. I Kapitel 3 beskrivs 
de generella dokumentationskraven i Kapitel V OECD:s riktlinjer. Kapitlet beskriver även 
den frivilliga dokumentationsmodellen EUTPD och berör koncernbolag inom EU. Anvis-
ningarna i dessa internationella arbeten tillsammans med nationella dokumentationskrav är 
viktiga källor för internationella koncerner. Kapitel 4 analyserar de svenska lagförslagen i 
propositionen 2005/06:169 ”Effektivare Skattekontroll”. Kapitlet ger svar på centrala frå-
gor som vilka omfattas av dokumentationsreglerna? Skall små och medelstora bolag tilläm-
pa reglerna? Vilken information skall dokumentationen innehålla, när skall dokumentatio-
nen upprättas samt vilka sanktioner kan bli aktuella om dokumentationen är bristfällig eller 
saknas? Kapitlet jämför även de svenska lagförslagen mot dokumentationskraven i OECD 
och EUTPD. De frågeställningar som ställdes i uppsatsens syfte besvaras i Kapitel 5. Detta 
sista kapitel utreder vad dokumentationsskyldigheten innebär för bolag i allmänhet, vilken 
inverkan de svenska kraven har på berörda bolag och huruvida lagtextens formulering upp-
fyller lagstiftarens motiv med reglerna. 
                                                 

18 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, Annex 3.  

19 Se Skatteverkets hemsida http://www.skatteverket.se under rubriken Rättsinformation/Ställningstaganden. 
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2 Internprissättning och armlängdsprincipen 

2.1 Inledning 

Internprissättning (transfer pricing) och armlängdsprincipen (arm´s length principle) är två 
välkända begrepp inom den internationella skatterätten. Armlängdsprincipen kan trots det-
ta vara svår att tillämpa och OECD konstaterar att internprissättning inte är någon exakt 
vetenskap.20 Vad begreppen egentligen innebär för de skattskyldiga och de lokala skatte-
myndigheterna förklaras nedan.  

2.2 Internprissättning 

Gränsöverskridande koncernbolag, så kallade internationella bolag, genomför ständigt 
transaktioner mellan varandra. Dessa transaktioner kan variera i både storlek och typ av till-
gång21. Eftersom bolagen befinner sig i intressegemenskap styrs inte alltid prissättningen av 
sådana interna transaktioner av oberoende marknadspriser.22 Även om det enskilda kon-
cernbolaget förutsätts ha som målsättning att utöva näringsverksamhet för att maximera sin 
vinst kan avvikande priser, över- eller underpriser, förekomma vid transaktioner inom kon-
cernen. Det betyder att internationella koncernbolag ofta konfronteras med internprissätt-
ning.  

Det kan finnas flera bakomliggande orsaker till koncernbolagens prissättning vid interna 
transaktioner. En anledning kan vara av skatteminimeringsskäl. Avsikten med internpris-
sättning är ofta att utnyttja koncernens internationalisering och fördela koncernens resultat 
i de olika koncernbolagen. Exempelvis kan koncernen försöka samla vinster hos koncern-
bolag i länder med fördelaktigare skattelagstiftning. Ytterligare ett exempel är att föra över 
inkomster från ett vinstgivande koncernbolag till ett förlustbolag i ett annat land. Båda des-
sa exempel betyder att koncernen styr sin prissättning för att minska den sammanlagda 
skatten.23 Jag illustrerar detta genom följande exempel: 

Det svenska moderbolaget AB äger samtliga aktier i det tyska dotterbolaget GmbH. Bolagsskatten 
är 30% i Sverige och 40% i Tyskland. Moderbolaget AB säljer en vara till GmbH för 1 miljon kro-
nor trots att marknadsvärdet är bestämt till 600 000 kronor. GmbH köper alltså varan till ett över-
pris. Moderbolaget AB M får därmed en inkomstökning på 400 000 kronor och dotterbolaget 
GmbH får i sin tur en inkomstminskning med samma belopp. Resultatet blir att AB får en skatte-
ökning på 120 000 kronor (400 000*30%) och GmbH får en skatteminskning på 160 000 kronor 
(400 000*40%). Överpriset av koncerntransaktionen medför att koncernens totala skatt minskar 
med 40 000 kronor (120 000 – 160 000).  

                                                 

20 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 1.12, 1.45. 

21 Exempel på olika tillgångar är varor, tjänster, royalty, uteblivna räntor, krediter och immateriella rättigheter 
såsom patent, varumärke och copyright. Även kostnadsfördelningsavtal kan komma på fråga. 

22 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 1.2. 

23 Arvidsson, R., Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella 
koncerner, (1990), s. 15. 
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Det bör samtidigt påpekas att internprissättning inte i sig är olagligt och interntransaktioner 
som avviker från marknadsmässiga priser behöver inte alltid vara en medveten handling 
med avsikt att reducera koncernens skattekostnad. Internprissättning är främst en ekono-
misk term och fyller en viktig funktion i samband med internationella koncerners organisa-
tionsstruktur.24 Förutsatt att regleringen av internpriser är företagsekonomisk neutral är in-
ternprissättningen av betydelse för att kunna organisera, motivera och kontrollera koncer-
nens olika bolag.25 Det finns även andra orsaker till varför bolagen tillämpar en avvikande 
prissättning. Ett exempel är när berörda stater indirekt styr prissättningen genom olika reg-
ler angående tullavgifter och avgifter mot export till ett lägre pris än priset på den interna 
marknaden.26 En annan viktig faktor är att börsnoterade internationella koncerner kan kän-
na en viss press att tillfredsställa sina aktieägare genom att visa ett positivt resultat i moder-
bolaget. Detta kan bero på att koncernen vill visa att bolaget är lönsamt eller möjligtvis pla-
nerar en aktieutdelning. OECD påpekar dessutom att felaktiga internpriser inte sällan beror 
på områdets komplexitet och vissa svårigheter med att fastställa vad som är ett korrekt pris 
vid interntransaktioner.27 Internprissättning bör därför inte automatiskt förväxlas med skat-
teflykt, även om så kan vara fallet i vissa situationer. 

2.3 Armlängdsprincipen inom internationell skatterätt 

Inom den internationella skatterätten är armlängdsprincipen en allmänt vedertagen princip. 
När en transaktion företas mellan två bolag som har intressegemenskap kan avtalsvillkoren 
och prissättningen skilja sig från vad som skulle ha bestämts mellan två av varandra obero-
ende bolag. Armlängdsprincipen innebär att prissättningen mellan två närstående bolag 
skall motsvara de marknadsmässiga priser som oberoende bolag skulle tillämpa. Följaktli-
gen baseras armlängdsprincipen på föreställningen om att varje koncernbolag beskattas 
som ett enskilt skattesubjekt, även om det ingår i en koncern med intressegemenskap (the 
separate entity approach).28 

2.3.1 Artikel 9.1 OECD:s modellavtal 

OECD har för avsikt att främja en fri handel, stimulera ekonomisk tillväxt samt koordinera 
principer angående internationell skatterätt. Asymmetrier i staters rätt till beskattning ökar 
risken för internationell ekonomisk dubbelbeskattning, vilket i allra högsta grad kan påver-
ka internationella koncernbolag och deras verksamhet.29 Dessa nationella olikheter i be-
skattning hindrar den fria rörligheten av varor, tjänster och kapital. Mot denna bakgrund 
har OECD utformat det modellavtal som utgör grunden för skatteavtal mellan stater och 
även Sverige följer modellavtalet vid utformandet av dubbelbeskattningsavtal.30 För närva-
                                                 

24 Rohatgi, R., Basic International Taxation, (2002), s. 412. 

25 Arvidsson, R., Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella 
koncerner, (1990), s. 15. 

26 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 1.4 

27 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 1.2. Se vi-
dare avsnitt 2.5. 

28 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p 1.6. 

29 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, Preface 4-7. 

30 Lindencrona, G., Dubbelbeskattningsavtalsrätten, (1994), s. 42, 47. 
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rande har Sverige ingått skatteavtal med närmare 80 stater, varav samtliga EU-stater är in-
kluderade.31 

Armlängdsprincipen är internationellt erkänd genom modellavtalet och det finns flera orsa-
ker till varför OECD:s medlemsstater har kommit överens om att tillämpa principen. En 
orsak är att teoretiskt sett ger principen ett tillfredsställande resultat för att skydda den na-
tionella skattebasen. Detta är möjligt eftersom armlängdsprincipen avser att uppehålla en 
standard som utgår från marknadsmässiga förhållanden. En annan orsak är att principen 
skapar möjligheter för en skattemässig likformig behandling av internationella närstående 
koncernbolag och oberoende bolag.32 Skattemässigt jämställer alltså armlängdsprincipen 
bolag i intressegemenskap med oberoende bolag och förhindrar därmed skattemässiga för- 
och nackdelar som annars skulle kunna förvrida konkurrensen mellan dessa bolag. Arm-
längdsprincipen är således viktig för tillväxten av global handel och internationella invester-
ingar. 

Armlängdsprincipen och begreppet intressegemenskap är stadgat i artikel 9.1 i modellavta-
let och lyder enligt följande: 

”I fall då 

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

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

iakttas följande.  

Om mellan företagen ifråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller före-
skrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende före-
tag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på 
grund av villkoren ifråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företag inkomst och be-
skattas i överensstämmelse därmed.”33 

Kommentarerna till artikel 9 hänvisar till OECD:s arbeten inom internprissättning.34 Det 
innebär att riktlinjerna kan ses som en naturlig vidareutveckling av armlängdsprincipen i 
modellavtalet. Riktlinjerna skall hjälpa skattemyndigheter och internationella bolag genom 
att ge vägledning vid internprissättningsfrågor och ange lösningar som kan accepteras av 
både myndigheter och skattskyldiga. Andra syften är att bestämma fall av ömsesidiga över-

                                                 

31 Lagrådsremissen “Effektivare Skattekontroll”, s. 161. 

32 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 1.7. 

33 Den svenska översättningen är hämtad från Francke, J., Skurnik, H., Modell för skatteavtal beträffande in-
komst och förmögenhet, (1995), artikel 9.1, s. 30. 

34 Se kommentarerna till Artikel 9 OECD, st 1. 
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enskommelser och skiljeförfaranden, samt ge lösningar vid vederbörliga justeringar enligt 
artikel 9.2 OECD.35 

2.3.2 EU Joint Transfer Pricing Forum 

Utöver OECD:s modellavtal och riktlinjer måste även vissa EG-rättsliga arbeten inom om-
rådet kommenteras. Kommissionen understryker att den globala inriktningen på OECD:s 
arbete med internprissättning bör förstärkas, samtidigt som det finns behov av att anpassa 
denna förstärkning till de grundläggande friheterna och harmoniseringen av en inre mark-
nad.36 Utan att fördubbla eller försvåra OECD:s internationella arbeten skulle en allmänt 
accepterad standard inom EU kunna komplettera OECD:s riktlinjer och på sätt leda till en 
mer samordnad tillämpning av internprissättning inom EU.  

I juni 2002 inrättade kommissionen i samarbete med EU:s medlemsstater ett gemensamt 
forum för internprissättning, EU Joint Transfer Pricing Forum (JTPF), med syfte att för-
bättra samordningen mellan medlemsstaterna, men också mellan de statliga myndigheterna 
och bolagen vid beskattning av internationella koncerntransaktioner.37 JTPF består av en 
representant från respektive EU-stat och tio representanter från näringslivet. I dagsläget 
anser sig kommissionen nöjd med internprissättningsforumets arbete när det gäller att an-
gripa skillnader i internprissättningspolitiken inom EU. Forumet avser att undersöka aktu-
ella frågor på ett konstruktivt sätt och på så vis arbetat fram pragmatiska icke-
lagstiftningsmässiga förslag och rekommendationer.38 

2.4 Armlängdsprincipen i svensk skattelagstiftning 

De svenska bestämmelserna om internprissättning hittas i 14 kap. 19-20 §§ IL. Reglerna in-
fördes 1965 genom dåvarande 43 § 1 mom. Kommunalskattelagen (1928:370), KL, men 
har därefter ändrats och armlängdsprincipen stadgas genom den nuvarande lydelsen i 14 
kap. 19 § IL. 

2.4.1  Korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL 

14 kap. 19 § IL, även kallad korrigeringsregeln lyder:  

”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 be-
räknas 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 Sveri-
ge enligt bestämmelserna i denna lag eller på grund av ett skatteavtal, 

                                                 

35 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, Preface, p. 15-
17. 

36 SEK (2001) 1681, part III, kapitel 5. 

37 KOM (2001) 582, s. 14, 41.  

38 COM (2005) 543, s. 35. 
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2. det finns sannolika skäl att anta att det finns en ekonomisk intressegemenskap mellan parter-
na, och 

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

Korrigeringsregeln avser att säkerställa det svenska beskattningsunderlaget och gör det 
möjligt för Skatteverket att beskatta inkomster som har överförts från ett svenskt skattskyl-
digt bolag till ett utländskt närstående koncernbolag genom avvikande priser vid intern-
transaktioner. Regeln är endast tillämplig på internationella koncerntransaktioner och in-
hemska transaktioner faller därför utanför bestämmelsens tillämpningsområde.39 Trots att 
den svenska korrigeringsregeln endast behandlar internationella transaktioner har den ett 
brett användningsområde.  

2.4.2 Villkor för korrigeringsregelns tillämpning 

Bestämmelserna i 14 kap. 19 § IL anger att om resultatet har blivit lägre på grund av att av-
talade villkor avviker från vad som skulle ha avtalats mellan oberoende bolag, skall inkoms-
ten beräknas till det belopp som skulle ha uppnåtts om sådana villkor inte förekommit. Det 
behöver inte nödvändigtvis vara så att vinsten har blivit lägre utan det kan också vara att 
bolagets förlust har ökat. För att en justering skall bli aktuell krävs dock att vissa förutsätt-
ningar är uppfyllda. 

a) Det första villkoret är att det bolag som fått en inkomstminskning genom avvikande in-
ternpriser är skattskyldigt i Sverige. Regeln är alltså tillämplig när ett svenskt bolags inkomst 
har blivit lägre genom koncerntransaktionen. Noterbart är att korrigeringsregeln är inriktad 
på det svenska bolagets inkomst, inte på bruttointäkten.40 Vid bedömningen av om det 
svenska bolagets inkomster har minskat ser man inte enbart på varje enskild transaktion 
utan beaktar även kompenserande transaktioner i form av andra förmåner som kan väga 
upp prisavvikelsen.41  

b) Det andra villkoret är att det bolag som tillförts en ökning av inkomst inte beskattas för 
denna i Sverige.42 Korrigeringsregeln är alltså inte tillämplig på en inkomstöverföring mel-
lan ett utländskt bolag och dess fasta driftställe här. Genom att det utländska bolaget är 
skattskyldigt för driftställets inkomst här i Sverige kan en inkomst som redovisas hos drift-
stället inte heller anses ha överförts till någon som inte är skattskyldig för inkomsten i Sve-
rige.43 14 kap. 19 § IL förutsätter dessutom att det finns två skilda avtalsparter. Denna för-
utsättning anger att regeln inte heller omfattar det motsatta förhållandet, det vill säga ett 
svenskt bolag och dess fasta driftställe utomlands. Regeln kräver att ett avtal har ingåtts och 

                                                 

39 RÅ 2004 ref. 13, se även Aldén, S., Regelkonkurrens i internprissättningsmål, Svensk skattetidning, 2004, s. 
161-165. 

40 Pelin, L., Internationell skatterätt i ett svenskt perspektiv, (2004), s. 75. 

41 RÅ 1980 1:59. 

42 Har vinstöverföring skett till en person som är obegränsat skattskyldig här men ändå beskattas i Sverige, 
skall någon omräkning av personens inkomster inte göras (RÅ 1945:31). Bestämmelsen gäller däremot om 
inkomsten är undantagen från beskattning på grund av ett dubbelbeskattningsavtal. 

43 Artikel 7.2 OECD:s modellavtal, se även prop. 1955:87, s. 64. 
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eftersom driftstället endast är en förlängning av bolaget kan bolaget inte träffa avtal med sig 
själv.  

c) Det tredje och mest grundläggande villkoret är det finns sannolika skäl för att det föreligger eko-
nomisk intressegemenskap mellan parterna. Vad som avses med ekonomisk intressegemen-
skap redogörs i 14 kap. 20 § IL. Paragrafen lyder: 

”Ekonomisk intressegemenskap som avses i 19 § anses föreligga om 

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

- samma personer, direkt eller indirekt, deltar i ledningen eller övervakningen av de båda företa-
gen eller äger del i dessa företags kapital.” 

Ekonomisk intressegemenskap föreligger således genom ett direkt eller indirekt sätt av 
ägande eller kontroll. Frågan är dock hur omfattande detta ägar- respektive kontrollinfly-
tande måste vara för att uppfylla rekvisitet ekonomisk intressegemenskap. Lagtexten ger 
inget direkt svar på den frågan, vilket kan tyckas märkligt. Den vaga formuleringen innebär 
emellertid att alla former av ägarinflytande är inkluderat och sannolikt räcker det med en li-
ten kapitalandel för att ekonomisk intressegemenskap anses föreligga.44 Kontroll genom 
ledning eller övervakning sammanhänger ofta med ägande och bör även inkludera andra 
former av reellt inflytande.45 Trots att paragrafen inte uppställer några formella krav på ka-
pitalinnehav eller kontroll anses den som exemplifierande och alla koncernförhållanden 
borde falla under begreppet ekonomisk intressegemenskap.46 När det gäller stora multina-
tionella koncerner bör det därför inte vara några problem att visa på ekonomisk intresse-
gemenskap.  

I vissa fall, som till exempel när endast ena parten befinner sig i Sverige och det är kompli-
cerat att erhålla information från det andra landet, kan det vara svårare att visa på ekono-
misk intressegemenskap. Med anledning av detta behöver Skatteverket endast göra sanno-
likt att intressegemenskap föreligger.47 Alltför kraftiga avvikelser från ett marknadsmässigt 
pris indikerar ofta att det finns sannolika skäl att anta att intressegemenskap föreligger mel-
lan bolagen. Avvikande priser förekommer därför i allmänhet endast mellan bolag i intres-
segemenskap.48 Däremot måste det finnas ett kausalförhållande mellan den avvikande in-
ternprissättningen och bolagens intressegemenskap. Skatteverket måste alltså visa att in-

                                                 

44 Arvidsson, R., Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella 
koncerner, (1990), s. 179. 

45 Arvidsson, R., Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella 
koncerner, (1990), s. 141. Se även avsnitt 4.4.2 där begreppet reell kontroll diskuteras i samband med fast-
ställandet av kretsen skattskyldiga som skall omfattas av de svenska dokumentationsreglerna.  

46 Wiman, B., Beskattning av företagsgrupper, (2002), s. 92. 

47 Prop. 1982/83:73, s. 12. Förarbetena betonade dock att viss försiktighet måste iakttas från myndigheterna i 
samband med de jämförelser som kunde bli aktuella. 

48 Wiman, B., Beskattning av företagsgrupper, (2002), s. 92. 



 Internprissättning och armlängdsprincipen 

 11

komsteffekten har orsakats av prissättningen och är en direkt följd av bolagens intressege-
menskap.49  

d) Det sista villkoret hänger samman med det tredje villkoret och är att prissättningen grundar 
sig på intressegemenskapen och inte tillkommit av andra skäl. I vissa situationer kan bolag 
nämligen använda sig av en prissättning som kan tyckas vara oriktig, men som baseras på 
affärsmässiga skäl.50 Med motiveringen att introducera en vara på marknaden kan till exem-
pel ett bolag tillämpa en avvikande prissättning. Ett annat exempel kan vara konkurrens-
mässiga orsaker, det vill säga när ett bolag måste tillämpa underpriser för att kunna konkur-
rera på marknaden.51 Däremot kan Skatteverket finna det märkligt om vissa av koncernens 
bolag ständigt redovisar förluster, samtidigt som andra koncernbolag går med vinst och in-
leda en granskning av bolagens internprissättning.52 I sammanhanget skall det framhållas att 
bevisbördan för att de avvikande villkoren inte beror på intressegemenskapen, utan till-
kommit av andra skäl, ligger på den skattskyldige. Om bolaget kan bevisa detta skall ingen 
justering ske.53 

2.5 Den praktiska tillämpningen av armlängdsprincipen 

Vid koncerninterna transaktioner måste bolagen fastlägga ett korrekt skattemässigt intern-
pris enligt armlängdsprincipen. Detta internpris påverkar koncernbolagens beskattningsba-
ra vinst. För de enskilda staterna gäller det att förhindra att obeskattade vinster försvinner 
till andra stater genom avvikande internprissättning. Hur ett internpris fastställs med så stor 
säkerhet som möjligt är därför av väsentlig betydelse för både skattemyndigheter och skatt-
skyldiga.  

2.5.1 Frånvaron av praktisk vägledning i svensk rätt 

Armlängdsprincipen i 14 kap. 19 § IL stadgar att internpriser skall fastställas enligt mark-
nadsmässiga villkor. Trots detta saknar lagtexten och förarbetena vägledning om hur arm-
längdsprincipen skall tillämpas i praktiken, det vill säga hur ett korrekt internpris skall be-
räknas.54 Detta leder givetvis till problem för berörda bolag, men också för Skatteverket 
och dess kontroller av internprissättning. Eftersom 14 kap. 19-20 §§ IL överensstämmer 
med Artikel 9.1 i modellavtalet är riktlinjerna viktiga för den svenska tillämpningen av arm-
längdsprincipen. OECD har utarbetat olika metoder för att bestämma ett armlängdspris 
och dessa metoder finns beskrivna i kapitel II och III av riktlinjerna. Skatteverket har även 
förordat de metoder som anges i riktlinjerna och i praktiken tillämpas de svenska reglerna i 
enlighet med OECD:s beräkningsmetoder av marknadsmässiga priser. 

                                                 

49 Pelin, L., Internationell skatterätt i ett svenskt perspektiv, (2004), s. 78. 

50 Prop. 1982/83:73, s. 11. 

51 RÅ 1984 1:16. 

52 Skatteverket, Handledning för Internationell Beskattning, (2006), s. 237. Detta överensstämmer med 
OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 1.52. 

53 Prop. 1982/83:73, s. 12, se även RÅ 1991 ref. 107 (Shell-domen). 

54 Internrättsligt finns bestämmelserna i 61 kap. 2 § IL som anger att värdet av produkter, varor eller andra 
förmåner skall beräknas till marknadsvärdet, vilket skulle motsvara det pris som betalas på orten för pro-
dukten eller tjänsten. 
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2.5.2 Jämförbarhetsanalys 

Armlängdsprincipen baseras på att villkoren vid en koncerntransaktion skall jämföras med 
villkoren i en transaktion mellan oberoende bolag. Denna sistnämnda transaktion kallas för 
en jämförelsetransaktion. Med interna jämförelsetransaktioner menas transaktioner mellan 
ett koncernbolag och ett icke-närstående bolag. Externa jämförelsetransaktioner innebär 
transaktioner mellan bolag där inget av bolagen ingår i koncernen. För att interntransaktio-
nen respektive jämförelsetransaktionen skall kunna jämföras måste de ekonomiska om-
ständigheterna och villkoren vara tillräckligt jämförbara.55 Problemet med att fastställa ett 
marknadsmässigt pris är att hitta jämförbara transaktioner som kan användas som kontroll-
data. Faktorer som har betydelse för jämförbarheten av de två skilda transaktionerna är va-
rans eller tjänstens egenskaper, bolagens olika funktioner, avtalsvillkor, konkurrensen på 
marknaden, ekonomiska förutsättningar, den geografiska marknaden och dess diversifie-
rande förutsättningar, samt bolagens affärsstrategier.56 Rekvisitet för att en interntransak-
tion skall kunna jämföras med en jämförelsetransaktion är att skillnaden mellan de två jäm-
förda transaktionerna eller bolagen inte inverkar på marknadspriset. Om så skulle vara fallet 
skall de materiella effekterna av sådana skillnader kunna avlägsnas med rimliga justeringar.57  

2.5.3 Funktionsanalys 

För att kunna identifiera en jämförbar transaktion krävs en funktionsanalys av själva intern-
transaktionen. En sådan funktionsanalys innebär att funktioner, risker och immateriella rät-
tigheter hos de berörda bolagen undersöks och analyseras. Utgångspunkten är att intern-
prissättningen normalt motsvarar värdet på de funktioner varje koncernbolag bidrar med.58 
Faktainsamlingen fokuserar på de inblandade bolagens verksamhet och skall visa vilket bo-
lag som gör vad och åt vem, till vilket värde, samt till vilket pris. Från ett svenskt perspektiv 
skall insamlingen fastställa huruvida det är det svenska bolaget eller det utländska dotterbo-
laget som bär kostnaderna för inköp, tillverkning, forskning och utveckling, marknadsfö-
ring samt finansiering.59 Efter faktainsamlingen gäller det att utreda vilka risker som finns 
och vilket bolag som bär dem. Denna riskanalys kräver även en utredning av parternas av-
talsvillkor för att utröna vilken part som har haft för- eller nackdelar utifrån förhållandet. 
Nackdelarna kan till exempel bestå av risker med lagerhållning, defekta råvaror och pro-
dukter samt kundfordringar.60 Det sista steget i funktionsanalysen är att avgöra var de im-
materiella rättigheterna finns i transaktionsledet, till exempel vilket koncernbolag har ut-
vecklat produkten, tekniken, patentet eller kanske varumärket.61 En avslutad funktionsana-
lys skall tydligt visa hur koncernen verkar och bolagens olika funktioner. Eftersom olika 
bolag och företagsformer skiljer sig åt när det gäller funktion, risk och immateriella rättig-
heter är funktionsanalysen central vid beräkningen av internpriser. Dessa skillnader påver-

                                                 

55 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 1.15. 

56 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 1.17, 1.19. 

57 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 1.15. 

58 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 1.20. 

59 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 1.24. 

60 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 1.24-1.25. 

61 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 1.22. 



 Internprissättning och armlängdsprincipen 

 13

kar följaktligen vinstmarginalen hos respektive koncernbolag och således även internpris-
sättningen.62 Ju större risk ett bolag har, desto större borde vinstmarginalen vara. 

2.5.4 Traditionella transaktionsbaserade metoder 

OECD har utarbetat tre traditionella transaktionsbaserade metoder för att fastställa ett 
armlängdspris. Varje metod är framarbetad för sitt specifika tillämpningsområde men 
ibland kan metoderna kombineras för att fastställa ett korrekt internpris.63 De tre metoder-
na är marknadsprismetoden, kostnadsplusmetoden och återförsäljningsprismetoden.  

a) Marknadsprismetoden (comparable uncontrolled price method) är den metod som i första 
hand skall användas för att fastställa ett internpris.64 Metoden innebär en jämförelse av pri-
ser på varor och tjänster mellan närstående bolag med priser på samma varor under mot-
svarande förhållanden vid transaktioner mellan oberoende bolag.65 Svårigheterna med me-
toden ligger i att kunna avgöra vad som är jämförbara transaktioner.66 Först och främst 
måste produkten eller tjänsten i fråga vara likartad vad gäller kvalitet, kvantitet, geografi, 
tidpunkt, risker och kreditvillkor, samt att det är fråga om en ekonomiskt jämförbar situa-
tion. Med ekonomisk jämförbar situation menas att varorna eller tjänsterna har sålts på 
ekonomiskt jämförbara marknader. Dessutom måste produkterna ha avyttrats i samma läge 
i produktionsförfarandet mellan tillverkare och konsument. Alla differenser, oavsett om det 
gäller produkter, försäljningssätt eller kvantitet, påverkar marknadsprismetoden och 
passande justeringar skall göras för att så långt som möjligt kunna jämställa transaktionen. 
Trots vissa problem med att likställa och jämföra interntransaktioner med jämförelsetrans-
aktioner är marknadsprismetoden den mest direkta metoden för att fastställa ett internpris 
och bör användas före de övriga metoderna. OECD konstaterar att metoden är som mest 
användbar när oberoende företag säljer samma vara eller tjänst som vid en försäljning mel-
lan två närstående koncernbolag. 

b) Kostnadsplusmetoden (cost plus-method) är en indirekt metod som baseras på ett mark-
nadspris där produktionskostnader och vinstpåslag senare adderas. Enligt metoden beräk-
nas armlängdspriset mellan säljaren och den närstående köparen utifrån säljarens kostnad, 
det vill säga anskaffningspriset för råvaran eller halvfabrikatet, tillsammans med kostnaden 
för att tillhandahålla den sålda varan eller tjänsten.67 Utöver det skall ett skäligt vinstpåslag 
adderas. Vinstpåslaget skall motsvara den bruttovinst som oberoende bolag använder vid 
likvärdiga transaktioner och innefatta driftkostnader och risktillägg. De faktorer som bör 
beaktas vid beräkningen av ett rimligt vinstpåslag är bland annat att produkten, mängden, 
marknaden samt att produktionen bör motsvara de förutsättningar som råder vid intern-
transaktionen.68 Kostnadsplusmetoden rekommenderas i situationer där parterna har varak-
tiga samarbetsavtal och där varan bearbetas eller tillförs immateriella rättigheter, vilket leder 

                                                 

62 Karlsson K., Internprissättning - ett ämnesområde i blickpunkten, Svensk skattetidning, 1990, s. 424.  

63 Von Koch, N., OECDs nya riktlinjer för internprissättning, Skattenytt, 1996, s. 270.  

64 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 2.7. 

65 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 2.6.  

66 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 2.7-2.9. 

67 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 2.32. 

68 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 2.33-2.34. 
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till att transaktionen ökar i värde för varje led den passerar. Metoden är i synnerhet lämpad 
för de fall där bolag köper halvfabrikat från ett närstående koncernbolag, men framför allt 
vid koncerninterna tjänster.69 Nackdelen med kostnadsplusmetoden är att den är kostnads-
inriktad och beaktar därför inte marknadens konjunkturer och svängningar särskilt bra. Sett 
från ett affärsmässigt perspektiv motverkar dessutom metoden bolagens initiativ till kost-
nadsbesparingar eftersom bolagen alltid får full täckning för kostnader, plus vinstpåslag.70 

c) Återförsäljningsprismetoden (resale price method) är liksom kostnadsplusmetoden en indirekt 
metod och baseras på det slutliga pris som bolaget använder vid försäljning till en oberoen-
de part och från vilket avdrag görs för återförsäljarens kostnader och vinstpåslag. Efter 
dessa avdrag erhålls armlängdspriset för den ursprungliga interntransaktionen.71 Metoden 
kan något förenklat sägas utgå från en jämförelse av bruttomarginaler.72 Återförsäljnings-
prismetoden är tillämplig när återförsäljaren inte tillför varan något och det inte finns andra 
jämförbara varor. Metoden är särskilt användbar när ett tillverkande bolag sålt en produkt 
till ett närstående återförsäljnings- eller distributionsbolag och detta sistnämnda bolag säljer 
produkten vidare till en oberoende part.73 Metoden får inte tillämpas om produktens värde 
har ökat genom till exempel fysisk bearbetning hos återförsäljaren. Svårigheten med meto-
den är, liksom vid kostnadsplusmetoden, att fastställa ett skäligt vinstpåslag. OECD fram-
håller att bolag i monopolställning har större möjligheter att addera ett högre vinstpåslag än 
andra bolag eftersom det kanske inte finns några alternativ till att erhålla varan på annat 
sätt.74  

2.5.5 Transaktionsbaserade vinstmetoder 

Riktlinjerna anger att de traditionella transaktionsbaserade metoderna är de mest direkta 
prissättningsmetoderna och är att föredra framför andra metoder. Samtidigt medges att det 
kan uppstå praktiska problem med att tillämpa dessa metoder och i sådant fall kan det bli 
nödvändigt att tillämpa någon av de två transaktionsbaserade vinstmetoderna, vinstfördel-
ningsmetoden eller nettomarginalmetoden.75 OECD påpekar däremot att dessa transak-
tionsbaserade vinstmetoder inte skall användas enbart för att det kan vara svårt att identifi-
era en jämförelsetransaktion eller erhålla jämförelsedata för de traditionella transaktionsba-
serade metoderna.76 Om de vinstbaserade metoderna används skall även skälen till varför 
bolaget frångått de traditionella transaktionsbaserade metoderna beaktas.77 

                                                 

69 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 2.32. Se 
även OECD, Transfer Pricing and Multinational Enterprises, Three Taxation Issues och koncerninterna 
tjänster under rubriken The Allocation of Central Management and Service Costs. 

70 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 2.45. 

71 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 2.14. 

72 Leidhammar, B., Något om korrigeringsregelns tillämpning i rättspraxis, Svensk Skattetidning, 2001, s. 843. 

73 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 2.22. 

74 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 2.27.  

75 Dessa traditionella vinstbaserad metoder förespråkas främst av USA och har senare kommit att inarbetas i 
riktlinjerna under rubriken Other Methods.  

76 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 2.49, p. 3.1. 

77 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 3.2. 



 Internprissättning och armlängdsprincipen 

 15

a) Vinstfördelningsmetoden (the profit split method) innebär att den påverkan som bolagens 
avvikande avtalsvillkor har på vinsten skall elimineras. Först gäller det att fastställa den tota-
la vinst som skall fördelas mellan koncernbolagen, sedan skall vinsten fördelas mellan kon-
cernbolagen för att motsvara en vinstfördelning som oberoende bolag skulle ha tillämpat. 
Varje enskilt bolags andel av den vinst som skall fördelas beräknas genom funktionsanaly-
sen.78 Riktlinjerna anger både för- och nackdelar med vinstfördelningsmetoden. Den mest 
påtagliga fördelen är att metoden inte kräver jämförelsedata utan baseras på de funktioner 
varje bolag bidrar med och därför är det inte nödvändigt att identifiera en jämförelsetrans-
aktion. Däremot kan det vara nyttigt att erhålla fakta från oberoende bolag för att värdera 
respektive bolags funktion. En annan fördel är att metoden sällan resulterar i att något av 
bolagen erhåller en oskäligt stor del av vinsten och metoden kan därför vara gynnsam i de 
fall som berör immateriella rättigheter.79 Nackdelen är att vinstfördelningsmetoden utgår 
från tillgången av information från oberoende bolag angående respektive bolags funktioner 
och deras värde. OECD anser att dessa funktionsvärden från oberoende bolag har mindre 
anknytning med en intertransaktion än vad jämförelsetransaktioner vid de traditionella 
transaktionsbaserade metoderna har. Ju mindre anknytning dessa värden har, desto mer 
subjektiv blir fastställandet av armlängdspriset. Dessutom förutsätter metoden att man har 
tillgång till utländska bolags information, vilket inte alltid är fallet. Ytterligare en nackdel är 
att oberoende bolag vanligen inte tillämpar en vinstfördelningsmetod vid sin prissättning.80  

b) Nettomarginalmetoden (the transactional net margin method) innebär en granskning av den 
nettovinstmarginal som ett bolag erhåller vid en interntransaktion med hänsyn till kostna-
der, omsättningar och tillgångar. Metoden påminner på så sätt om kostnadsplus- och åter-
försäljningsmetoden. Koncernbolagens nettovinst skall jämföras med omsättningen och 
denna nettovinstmarginal skall senare jämföras med en oberoende nettovinstmarginal. 
Denna marginal bör främst erhållas från den närstående parten. Om detta inte är möjligt 
får nettovinstmarginalen hämtas från en jämförbar oberoende transaktion.81 Även i detta 
fall är det nödvändigt att företa en funktionsanalys för att bestämma om transaktionerna är 
likvärdiga och vilka justeringar som kan bli aktuella beträffande skillnader mellan intern-
transaktionen och jämförelsetransaktionen.82 Faktorer som kan påverka nettovinstmargina-
len är respektive bolags funktioner, ledning, kostnadsstruktur samt finansieringskostnader. 
Fördelen med metoden är att nettovinstmarginalen inte till lika stor del påverkas av skillna-
der i jämförelsetransaktioner som priset. Den praktiska tillämpningen underlättas även av 
att det endast är en part som behöver granskas, till skillnad från exempelvis vinstfördel-
ningsmetoden där samtliga berörda bolag och deras funktioner måste analyseras. Under-
sökningen av endast en part kan samtidigt leda till en mindre korrekt bestämning av arm-
längdspriset. Nackdelen med metoden är att nettovinstmarginalen kan påverkas av faktorer 
som inte inverkar på prissättningen.83 I sammanhanget bör det även påpekas att metoden 

                                                 

78 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 3.5. 

79 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 3.6-3.7. 

80 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 3.8-3.9. 

81 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 3.26. 

82 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 3.34-40.  

83 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 3.27-3.29. 
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utgår från att bolaget alltid går med vinst beträffande produkten, vilket inte alltid överens-
stämmer med verkligheten.84 

2.6 Problem med tillämpningen av armlängdsprincipen 

Ett problem med armlängdsprincipen är att koncernbolag med intressegemenskap kan fö-
reta interntransaktioner som sinsemellan oberoende bolag inte skulle göra.85 I vissa situa-
tioner är det därför svårt att praktiskt tillämpa armlängdsprincipen. Exempel på en sådan 
situation är när oberoende bolag sällan företar en transaktion som de närstående koncern-
bolagen har gjort och det saknas underlag för vilka villkor som skulle ha tillämpats på en 
sådan jämförelsetransaktion. Inte sällan företar internationella bolag transaktioner med va-
ror eller tjänster som är specifika för bolaget, vilket medför att de ovan redogjorda beräk-
ningsmetoderna blir svåra att tillämpa.86 Armlängdsprincipen är som mest påtaglig när det 
finns jämförbara transaktioner mellan oberoende bolag under liknande omständigheter. I 
de situationer det finns en jämförbar transaktion anser därför OECD att armlängdsprinci-
pen är ”rak och enkel att tillämpa”.87 Förvisso finns ett underlag av jämförelsedata som kan 
kontrolleras mot koncerntransaktionen, men samtidigt borde det fortfarande föreligga vissa 
tillämpningssvårigheter. Här kan det uppstå problem med att bestämma och tolka vilka fak-
torer som kan anses vara tillräckligt jämförbara och vilka eventuella justeringar som behövs 
för att uppnå kriteriet jämförbar. Jag tvivlar därför på att uttrycket ”rak och enkel att tillämpa” 
är realistiskt med tanke på den verklighet berörda koncernbolag möter.  

I doktrinen uttalas ofta att en av de främsta fördelarna med att bilda en koncern är samlade 
vinster från stordrift av produktion och försäljning, liksom besparingar genom förenade 
satsningar på forskning och utveckling, samt administration.88 Beräkningsmetoderna tar 
dock ingen hänsyn till sådana stordriftsfördelar eller nyttan av samordningen mellan bola-
gen.89 Sett från ett bolagsmässigt perspektiv kan detta uppfattas som ett problem. Även ut-
ifrån ett statligt hänseende kan armlängdsprincipen innebära vissa praktiska problem vid 
granskning och beräkning av bolagens internpriser. Det faller sig ganska naturligt att den 
stat där det koncernbolag som sålt varor eller tjänster befinner sig i inte vill att internpriser-
na är för låga. Samtidigt vill inte skattemyndigheten i det land där det mottagande koncern-
bolaget är etablerat att priserna är för höga. I sådana fall uppstår en konflikt mellan de två 
staterna beträffande fördelningen av beskattningsrätten.90 

Följaktligen är det inte helt okomplicerat att fastställa ett armlängdspris för bolag och skat-
temyndigheter. Eftersom det saknas en tydlig och metodisk beräkning av marknadsmässiga 
internpriser måste bolagen göra individuella bedömningar och beräkningar av sina intern-

                                                 

84 Wiman, B., Utvecklingen på internprissättningsområdet, Skattenytt, 1997, s. 511. 

85 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 1.2. 

86 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 1.8. 

87 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 1.8, 1.13. I 
riktlinjerna används begreppet ”straightforward to apply in practice”. 

88 Wiman, B., Beskattning av företagsgrupper, (2002), s. 16. 

89 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 1.9 

90 Arvidsson, R., Dolda Vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella 
koncerner, (1990), s. 16. 
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priser. Detta förfarande kan vara både komplicerat och tidskrävande samt resultera i mind-
re korrekta priser. Med anledning av detta är det inte ovanligt att bolagen och skattemyn-
digheterna har skilda uppfattningar om vad som är ett korrekt internpris. Följden av detta 
kan vara att svenska bolags resultat blir justerade enligt 14 kap. 19 § IL, trots att bolagen 
haft för avsikt att tillämpa marknadsmässiga priser. Enligt OECD ställer dessa praktiska 
problem höga krav på bolagens och skattemyndigheternas omdöme vid internprissättnings-
frågor.91 

Ytterligare ett problem är att både skattemyndigheter och skattskyldiga ibland har svårt att 
erhålla adekvat information för att möjliggöra en bedömning om huruvida transaktionen 
följer armlängdsprincipen eller inte. Avsaknaden av relevant information tillsammans med 
vissa tillämpningssvårigheter har resulterat i att flertalet av OECD:s medlemsstater infört 
dokumentationsregler beträffande bolagens internprissättning vid internationella koncern-
transaktioner. För närvarande pågår ett svenskt lagstiftningsarbete på området, vilket disku-
teras närmare i kapitel 4. 

2.7 Sammanfattning 

Internationella koncernbolag handlar dagligen i världshandeln och inte sällan förekommer 
transaktioner mellan en koncerns olika bolag. Eftersom bolagen befinner sig i en intresse-
gemenskap kan prissättningen ibland avvika från marknadsmässiga villkor. Det kan finnas 
flera skäl till varför internationella koncernbolag använder sig av en avvikande internpris-
sättningen vid interna transaktioner. En orsak kan vara att fördela vinsterna mellan koncer-
nens bolag i olika länder och därmed reducera koncernens totala skattekostnad. Internpris-
sättning är följaktligen en viktig fråga beträffande staters beskattningsunderlag. OECD lik-
som EU:s internprissättningsforum JTPF, är viktiga organisationer på området. 

Med syfte att skydda den nationella skattebasen kräver stater en prissättning under samma 
marknadsmässiga förhållanden som mellan sinsemellan oberoende företag. Därför är det 
nödvändigt att göra en funktionsanalys av koncernbolagen, för att sedan jämföra intern-
transaktionen med en jämförelsetransaktion under liknande villkor. Trots OECD:s beräk-
ningsmetoder finns vissa svårigheter med att fastställa ett korrekt marknadsmässigt pris och 
armlängdsprincipen kan inte alltid anses vara ”rak och enkel att tillämpa” i praktiken. 

I svensk lagstiftning regleras internprissättning genom korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL. 
Förutsättningarna för att regeln skall tillämpas är att det föreligger ett avtalsförhållande mel-
lan två skilda parter. Den i Sverige hemmahörande näringsidkaren skall ha drabbats av en 
inkomstminskning, samtidigt som det utländska bolaget inte är skattskyldigt för den juste-
rade inkomsten här. Dessutom skall det finnas sannolika skäl för att den avvikande pris-
sättningen beror på bolagens intressegemenskap. Det åligger Skatteverket att visa att de av-
talade villkoren avviker från marknadsmässiga villkor, medan bolagen har bevisbördan för 
att den avvikande internprissättningen beror på andra skäl än intressegemenskapen.  

                                                 

91 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p 1.11-14. 
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3 Dokumentationskrav i internationell skatterätt 

3.1 Inledning 

Internprissättning är ett internationellt uppmärksammat problem och många stater har be-
tonat vikten av att koncernbolag upprättar dokumentation som möjliggör en bedömning av 
internpriserna och om de överensstämmer med armlängdsprincipen. Med motiveringen att 
bevaka det nationella skatteunderlaget har därför flertalet av OECD:s medlemsstater infört 
dokumentations- och sanktionsregler i sin skattelagstiftning. Som tidigare konstaterats 
överensstämmer 14 kap. 19-20 §§ IL med artikel 9. 1 OECD:s modellavtal. De internatio-
nella riktlinjerna är därför centrala för den svenska regleringen och inte minst vid utform-
ningen av nationell lagstiftning. Även EU:s regler på området är av intresse och de instruk-
tioner som ges av JTPF är av betydelse för bolag med verksamhet inom EU. I samband 
med implementeringen av dokumentationsregler i svensk skatterätt bör därför dessa källor 
granskas. 

3.2 Kapitel V OECD:s riktlinjer 

Kapitel V i OECD:s riktlinjer ger allmän vägledning vid dokumentation av interntransak-
tioner och kan beskrivas som ett ramverk av lämpliga regler vid internprissättningsdoku-
mentation. Reglerna avser att hjälpa myndigheterna genom att ange vilka krav de bör ställa 
på skattskyldiga i samband med interntransaktioner, men också för att vägleda bolag vid in-
ternprissättningsfrågor genom att identifiera adekvat information och dokumentation vid 
koncerntransaktioner.  

3.2.1 Bevisbördans placering 

En viktig faktor är vilken part som har bevisbördan enligt den interna rätten. Bevisbördans 
placering påverkar nämligen dokumentationskravet i internprissättningsfall och kan skilja 
sig åt mellan olika länder. I de flesta stater ligger den primära bevisbördan på skattemyn-
digheterna och OECD avser inte att lägga en större börda på någon part än vad de interna 
reglerna redan gör.92 Däremot kan den nationella skattemyndigheten ställa krav på den 
skattskyldige genom att efterfråga relevant dokumentation för en tillfredsställande utred-
ning.93 I vissa fall kan bevisbördan skiftas till att ligga på den skattskyldige när denne inte 
tillgodoser myndigheten med adekvat information. OECD betonar att bevisbördans placer-
ing inte skall missbrukas av vare sig skattskyldiga eller skattemyndigheter genom ogrundade 
påståenden.94 Såväl skattemyndigheter som berörda bolag skall samverka för att internpris-
sättningen sker enligt armlängdsprincipen, oavsett vilken part som har bevisbördan. 

3.2.2 Vad dokumentationen bör innehålla 

Bolagen bör framställa eller kunna hänvisa till skriftlig dokumentation för att visa hur arm-
längdsprincipen har beaktats. OECD påpekar att bolagens internprissättning, liksom in-

                                                 

92 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 5.1. 

93 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p 5.1. 

94 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 5.2. 
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samlingen och upprättandet av skriftligt material över prissättningen, skall överensstämma 
med samma välgrundade affärsmässiga principer som bolagen skulle tillämpa vid andra av-
tal under likartade förhållanden.95 Enligt riktlinjerna bör dokumentationen innehålla den 
grundläggande information som behövs för att kontrollera prissättningen. Denna informa-
tion är:  

a) en översikt av de bolag mellan vilka transaktionen har skett 

b) en beskrivning av transaktionen i fråga, liksom vilka funktioner och risker som respektive bolag 
har utövat 

c) tillgänglig information om oberoende bolag och uppgifter kring jämförelsetransaktionen96 

Annan relevant information är till exempel avtalade villkor och ekonomiska förhållanden. I 
vissa fall kan det vara nödvändigt att anvisa till information om samtliga inblandade kon-
cernbolag och deras verksamhet, organisation, ägarförhållanden samt omfattningen av före-
tagets interntransaktioner.97 Dokumentationen skall även innehålla underlaget till internpri-
set, det vill säga vilka faktorer som har inverkat på beräkningen av priset, samt valet av me-
tod. Denna information kan variera beroende på vilken beräkningsmetod som bolagen till-
lämpar. Övrig information som kan vara av värde är affärsstrategiska skäl eller förutsätt-
ningarna på marknaden.98 Även dokumentation beträffande kompenserande transaktioner 
är viktig och bör beskriva sambandet och omfattningen av sådana kompenserande kon-
cerntransaktioner. Utöver detta förväntas bolaget undersöka om villkoren för internpriset 
har ändrats från föregående år eller om de fortfarande är giltiga för det löpande årets pris-
sättning.99 Enligt OECD bör dokumentationen även innehålla information om huruvida 
oberoende bolag skulle företa transaktionen under likvärdiga förhållanden.100 Huruvida be-
rörda koncernbolag är lämpade att avgöra om oberoende bolag skulle företa en likvärdig 
transaktion kan knappast anses som realistiskt. Det är föga troligt att koncernbolagen in-
kluderar något annat än sådan information som bekräftar att även oberoende bolag skulle 
företa transaktionen. Det är inte alltid som bolagen har tillgång till sådan detaljerad infor-
mation heller.  

3.2.3 Vissa begränsningar av dokumentationskraven 

Riktlinjerna påpekar att anpassningen av bolagens information ofta beror på omständighe-
terna i det enskilda fallet. Därför är det omöjligt att närmare precisera utformningen och 
omfattningen av relevant dokumentation. OECD:s uppräkning av förslag på vad dokumen-
tationen bör innehålla är därför inte uttömmande. 101 Istället betonar riktlinjerna att kravet 
på dokumentation skall ställas i relation till den kostnad och administrativa börda bolag 

                                                 

95 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 5.6. 

96 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 5.17. 

97 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 5.18. 

98 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 5.21-22. 

99 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 5.3. 

100 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 5.17. 

101 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 5.16. 
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förorsakas för att ta fram relevant information. Detta innebär däremot inte att bolagen får 
sakna ett skriftligt underlag, men dokumentation behöver inte omfatta mer information än 
vad som krävs för att fastställa om internpriset överensstämmer med armlängdsprinci-
pen.102 Riktlinjerna konstaterar att i vissa fall kan det vara problematiskt för dotterbolag att 
erhålla relevant information från ett utländskt moderbolag, vilket beror på att det är mo-
derbolaget som kontrollerar dotterbolaget och inte tvärtom. Här spelar de inhemska redo-
visningsreglerna och dokumentationskraven en viktig roll och den nationella skattemyndig-
heten bör överväga behovet av dokumentation.103 Enligt riktlinjerna bör inte skattemyndig-
heterna kräva bolagen på sådan dokumentation om det innebär en alltför omfattande ut-
redning än vad som rimligen kan begäras av dessa.104 

3.2.4 Tidpunkten för upprättandet av dokumentationen 

OECD förutsätter att bolagen bestämmer sitt internpris enligt armlängdsprincipen och då 
grundat på den information som finns tillgänglig vid genomförandet av transaktionen.105 
Detta innebär att koncernbolagen bör utreda om internpriset är skattemässigt korrekt enligt 
armlängdsprincipen redan innan transaktionen genomförs. De skattskyldiga bör till exempel 
identifiera relevanta jämförelsetransaktioner vid tidpunkten för interntransaktionen. OECD 
uppmuntrar på sätt bolagen att undersöka och upprätta viss information innan interntrans-
aktionen genomförs. Denna information utgör underlaget för bolagens senare upprättade 
internprissättningsdokumentation. Enligt kapitel V bör dock inte bolagen vara skyldiga att 
upprätta eller förbereda internprissättningsdokument vid beräkningen av internpriset eller 
vid deklarationsinlämningen. Vid deklarationstillfället har nämligen inte skattemyndigheten 
valt ut vilka transaktioner som skall kontrolleras och därför skulle det vara orimligt att krä-
va dokumentation beträffande samtliga internationella koncerntransaktioner i ett sådant ti-
digt skede.106 Sådana krav skulle istället kunna få motsatt effekt och hindra internationell 
handel samt globalt ägande. 

3.3 EU Joint Transfer Pricing Forum 

Internationella bolags internprissättning är ett uppmärksammat problem med hänsyn till 
harmoniseringen av en inre marknad.107 Som tidigare nämnts är inte alltid armlängdsprinci-
pen ”rak och enkel att tillämpa”. Det faller sig därför naturligt att EU:s medlemsstater inte all-
tid är överens om hur principen skall tillämpas. Mot denna bakgrund tillsattes JTPF, som 
avser att behandla de tolknings- och tillämpningssvårigheter som kan uppstå i samband 
med OECD:s riktlinjer.108  

                                                 

102 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 5.6. 

103 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 5.11. 

104 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 5.10. 

105 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 5.3. 

106 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, p. 5.4, 5.15. 

107 SEK (2001) 1681 part III, kapitel 5. 

108 KOM (2001) 582, s. 41. 



 Dokumentationskrav i internationell skatterätt 

 21

3.3.1 Code of Conduct 

Frånvaron av konsekvent vägledning av hur internprissättningsdokumentation skall förbe-
redas och upprättas kan resultera i en ökad osäkerhet för bolag inom EU. Praktiska svårig-
heter vid tillämpning och dokumentation av internpriser kan få negativa följder för handeln 
på den gemensamma marknaden. Genom att etablera harmoniserade regler för dokumente-
ring av interntransaktioner skulle denna osäkerhet minska för både skattskyldiga och skat-
temyndigheter.109 Inom ramen för JTPF har utformandet av en gemensam EU-
dokumentation diskuterats.110 Det fortgående arbetet av en sådan samordning har resulterat 
i en så kallade uppförandekod, Code of Conduct111, för internprissättningsfrågor. Upp-
förandekoden är en samordnad överenskommelse mellan staterna, men bedöms som vä-
sentlig för att kunna förverkliga den inre marknaden. En Code of Conduct kan beskrivas 
för vad som inom EU kallas för en soft law och har till skillnad från ett EG-direktiv eller 
en förordning inte samma rättsverkan vad gäller implementering eller verkställan.112  

3.3.2 European Union Transfer Pricing Documentation 

Uppförandekoden innehåller en modell för dokumentation, European Union Transfer Pri-
cing Documentation, (EUTPD). Det bakomliggande syftet är att dokumentation av intern-
prissättning enligt denna uppförandekod skall accepteras inom EU.113 EUTPD är inget 
rättsligt bindande instrument och det är frivilligt för skattskyldiga i Sverige att tillämpa mo-
dellen för internprissättningsdokumentation.114  

EUTPD består av två sektioner. Första sektionen, en så kallad master file, innehåller stan-
dardiserade uppgifter om hela den koncernenhet som är lokaliserad inom EU. En interna-
tionell koncerns master file är ett enhetligt paket av internprissättningsdokumentation, vil-
ket kan minska koncernens kostnader och administrativa börda. I dagsläget upprättar 
många bolag en master file för att senare komplettera med dokumentation som uppfyller 
nationella dokumentationskrav. De nationella kraven kan vanligen infrias genom ett tillägg i 
koncernens master file och på så sätt behöver inte bolagen upprätta särskild dokumentation 
för varje specifikt land.115 I praktiken kan en välstrukturerad master file uppväga de in-
hemska dokumentationskraven.116 En master file bör innehålla: 

a) en redogörelse av koncernens verksamhet och affärsstrategi, samt eventuella förändringar i stra-
tegin från föregående räkenskapsår,  

                                                 

109 SEK (2001) 1681, avsnitt III, kapitel 5, s. 260. 

110 Doc.JTPF/014/BACK/2003/EN, EU Joint Transfer Pricing Forum – Business Representatives, Transfer 
Pricing Documentation Paper. 

111 Se främst KOM (2004) 0297 och COM (2005) 543. 

112 Von Koch, N., EU TPD – Hjälp eller börda för näringslivet?, Svensk Skattetidning, 2006, s. 158. 

113 SEC (2005) 543, s. 9. 

114 Prop. 2005/06:169, s. 91. Se vidare avsnitt 4.5. 

115 Andersen, S., P., Nilsson, M., Vissa utvecklingstendenser och nyheter i Europa inom transfer pricing, 
Svensk Skattetidning, 2005, s. 294 

116 Andersen, S., P., Nilsson, M., Vissa utvecklingstendenser och nyheter i Europa inom transfer pricing, 
Svensk Skattetidning, 2005, s. 294. 
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b) en redovisning av koncernens organisatoriska, juridiska och operativa sammansättning tillsam-
mans med ett schema över bolag och ägarförhållanden, 

c) påvisa vilka koncernbolag inom EU som medverkar i interntransaktionen, 

d) en rapport av koncerntransaktionerna beträffande transaktions- och fakturaflöden, samt ange 
storleken på transaktionerna, 

e) en funktionsanalys som visar var funktioner och risker ligger i kedjan, samt en jämförelse från de 
två senaste åren, 

f) en redovisning av immateriella tillgångar, samt de utbetalningar som erhållits/erlagts för nyttjan-
det av dessa, 

g) koncernens internprissättningspolicy eller rutiner för beräkning av internpriser, 

h) en beskrivning av eventuella kostnadsfördelningsavtal eller förhandsbesked vid internprissätt-
ning, och 

i) en förpliktelse från de bolag som omfattas av dokumentationsskyldigheten att inom skälig tid till-
handahålla ytterligare information vid uppmaning. 117 

 

Den andra sektionen av EUTPD består av specificerad dokumentation upprättad i en 
country file för varje land där koncernen är verksam. Utöver de allmänna uppgifterna i 
master file bör den landsspecifika dokumentationen i country file inkludera: 

a) en utförlig redovisning av verksamheten och affärsstrategi samt förändringar av denna jämfört 
med föregående år. 

b) redogöra och förklara interntransaktionen mellan bolaget som har hemvist i den specifika staten 
och berörda koncernbolag. Dessutom skall transaktions- och fakturaflöden, samt transaktionernas 
storlek anges.  

c) en jämförbarhetsanalys med information beträffande produkten, tjänsten eller tillgången. Utöver 
detta skall en funktionsanalys, avtalsvillkor, ekonomiska förhållanden samt affärsstrategier doku-
menteras. 

d) en skildring av den beräkningsmetod som tillämpats för att fastställa internpriset och en förklar-
ing till varför just denna metod har använts. 

e) aktuell information beträffande jämförelsetransaktioner, och 

f) en redogörelse för hur koncernens internprissättningspolicy har arbetats fram och hur denna till-
lämpas. 118 

                                                 

117 COM (2005) 543, s. 15f. 

118 COM (2005) 543, s. 16f. 



 Dokumentationskrav i internationell skatterätt 

 23

Tillämpningen av EUTPD kan illustreras på följande sätt: 119 

 

3.3.3 Jämförelse med nationella dokumentationskrav 

Uppförandekoden skulle kunna leda till en ökad samordning bland medlemsstaterna. Frå-
gan är dock vilken genomslagskraft denna standardiserade modell egentligen får vid bola-
gens dokumentation av interntransaktioner. En eventuell nackdel med EUTPD är att den 
införs som en soft law och det finns därför en risk att vissa länder inom EU kommer att 
fortsätta kräva bolagen på en komplett internprissättningsdokumentation enligt de nationel-
la dokumentationskraven. Om så skulle ske kan harmoniseringsarbetet genom EUTPD 
komma att försvagas eller fördröjas. 

Eftersom EUTPD är frivillig att tillämpa för de skattskyldiga, borde den interna dokumen-
tationsskyldigheten bli en avgörande faktor för om bolag tillämpar EUTPD eller inte. In-
ternationella bolag i Sverige kan alltså välja att upprätta sin dokumentation enligt anvisning-
arna i EUTPD eller de svenska dokumentationsreglerna som är tänkta att tillämpas från 
och med 1 januari 2007120. Förmodligen kommer bolagen att ta ställning till huruvida do-
kumentation skall upprättas enligt EUTPD, beroende på vilka krav som ställs i den in-
hemska skattelagstiftningen. Jag diskuterar detta närmare i avsnitt 4.5.2. 

3.4 Sammanfattning 

Kapitel V av OECD:s riktlinjer ger allmän vägledning beträffande vilka krav som de natio-
nella myndigheterna bör ställa på bolagens dokumentation av internprissättning. Riktlinjer-
na avser inte att belasta den skattskyldige med högre krav än vad som stadgas i den natio-
nella rätten. Innehållet i dokumentationen skall anpassas till det enskilda fallet och skatte-
myndighetens behov av relevant dokumentation måste vara proportionerligt mot den kost-
nad och administrativa börda som bolagen belastas med. Dokumentationen bör innehålla 
underlaget till internpriset, påverkande faktorer samt valet av beräkningsmetod. Informa-
tionen bör även innehålla de koncernbolag mellan vilka transaktionen har skett, en beskriv-

                                                 

119 Von Koch, N., EU TPD – Hjälp eller börda för näringslivet?, Svensk Skattetidning, 2006, s. 154. 

120 Se prop. 2005/06:169. 
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ning av transaktionen, vilka funktioner och risker som respektive bolag har haft liksom om-
ständigheter kring jämförelsetransaktionen. Övrig relevant information är avtalade villkor, 
ekonomiska förhållanden samt affärsstrategiska skäl. Bolagen behöver inte inkludera mer 
information än vad som är nödvändigt för att kontrollera huruvida internpriserna överens-
stämmer med armlängdsprincipen. 

EU:s internprissättningsforum, JTPF, behandlar de tolknings- och tillämpningssvårigheter 
som kan uppstå i samband med OECD:s riktlinjer och berör bolag som är verksamma 
inom EU. Syftet är att etablera harmoniserade regler för internprissättning och dokumenta-
tion, vilket skulle minska osäkerheten kring området för både skattskyldiga och myndighe-
ter. Detta arbete har utvecklats genom en uppförandekod för internprissättningsfrågor, en 
så kallad Code of Conduct, vilken innehåller en standardiserad modell, EUTPD, för doku-
mentation. Varken uppförandekoden eller EUTPD är rättsligt bindande instrument utan 
frivilliga att tillämpa för bolagen. Huruvida bolagen inom EU upprättar dokumentation en-
ligt EUTPD beror mest troligen på vilka krav som ställs i den nationella lagstiftningen.  
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4 Dokumentationskrav i svensk skatterätt 

4.1 Inledning 

Under 2003 uppgick antalet internationella bolag121 i Sverige till 19 093, varav 10 038 var 
svenskägda och 9 055 utlandsägda.122 Dessa bolag omfattas idag av allmänna dokumenta-
tionsregler i samband med bokföring och taxering, men skall från och med 1 januari 2007 
upprätta dokumentation vid internationella koncerntransaktioner enligt propositionen 
2005/06:169 ”Effektivare Skattekontroll”. 

4.2 Allmänna dokumentationsregler 

Idag finns ingen uttrycklig lagregel angående skyldigheten att skriftligt dokumentera inter-
nationella koncerntransaktioner. Däremot finns vissa allmänna regler i bokföringslagen 
(1999:1078), BFL, samt årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL. Dessutom innehåller lagen 
(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, LSK, tillsammans med taxe-
ringslagen (1990:324), TL, generella bestämmelser om bolagens uppgiftsskyldighet.  

4.2.1 Civilrättliga redovisningsregler i BFL och ÅRL 

Reglerna i BFL innehåller grundläggande bestämmelser om bolagens bokföringsskyldighet. 
Bolagen skall bokföra alla affärshändelser och poster, samt kunna styrka dess med verifika-
tioner. En verifikation skall enligt 5 kap. 7 § 1 st. BFL innehålla uppgifter om när boksluts-
posten har sammanställts, vad transaktionen avser, när den inträffade, visa beloppet, samt 
ange den berörda motparten. Även handlingar eller övriga uppgifter som har legat till grund 
för affärshändelsen skall inkluderas.  

ÅRL innehåller bestämmelser gällande bolagens års- och koncernredovisning. Bolagen skall 
ange koncerntransaktioner i årsredovisningen enligt 5 kap. 7 § ÅRL. Moderbolaget skall 
lämna uppgifter om dotterbolag och dotterbolag skall meddela vilket bolag som är moder-
bolag.123 Av 7 kap. 1-3 §§ ÅRL framgår även att moderbolag skall upprätta en koncernre-
dovisning, där interna fordringar och skulder mellan koncernbolag skall elimineras. Detta 
gäller även intäkter, kostnader och vinster som är hänförliga till interntransaktioner. Upp-
lysningar om koncerntransaktioner behöver däremot inte lämnas i koncernredovisningen. 
Mindre koncerners moderbolag behöver enligt 7 kap. 3 § ÅRL inte upprätta sådan kon-
cernredovisning om koncernen inte har mer än 10 anställda under de senaste två räken-
skapsåren och nettovärdet av koncernens tillgångar inte överstiger 24 miljoner kronor det 
senaste räkenskapsåret.  

                                                 

121 Med internationella bolag menas svenskägda och utlandsägda bolag. Med svenska utlandsägda bolag me-
nas bolag med minst ett dotterbolag utomlands. Med ett utlandsägt bolag avses en ägare utanför Sverige 
som har mer än 50 % av röstvärdet. Finansiella bolag som banker och försäkringsbolag är inte inkluderade. 

122 Institutet för Tillväxtpolitiska Studier, ITPS. 

123 Se även Redovisningsrådets rekommendation, RR 23 Upplysningar om närstående. 
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4.2.2 Regler om uppgiftsskyldighet TL och LSK 

Den som redovisar intäkter från näringsverksamhet skall lämna de uppgifter som behövs 
för taxering. Skattemyndigheten får enligt 3 kap. 5 § TL förelägga den som är eller kan an-
tas vara skattskyldig att lämna uppgift, visa handling eller lämna över en kopia av handling 
som behövs för kontroll av att uppgifterna i samband med självdeklarationen eller taxe-
ringen är riktiga. Vidare skall, enligt 3 kap. 7 § LSK, dotterbolag som redovisar intäkter 
lämna identifikationsuppgifter för moderföretaget och om moderföretaget är ett dotterföre-
tag skall det i sin tur lämna identifikationsuppgifter för koncernens moderbolag. I 19 kap. 2 
§ LSK stadgas att den som är uppgiftsskyldig enligt LSK i skälig omfattning genom räken-
skaper, anteckningar eller på annat lämpligt sätt är ansvarig för att han har underlag för sin 
uppgiftsskyldighet och för kontroll av den. 

4.2.3 Innebörden av nuvarande regler 

Reglerna i BFL och ÅRL ställer idag vissa krav på redovisningen av koncerntransaktioner. 
ÅRL gör dock en uppdelning av koncerner genom att undanta mindre koncerner och mo-
derbolag från skyldigheten att upprätta en koncernredovisning. Den administrativa bördan 
beträffande koncernredovisningen ligger normalt hos moderbolaget och belastar inte de 
resterande koncernbolagen avsevärt. Noterbart är att de civilrättsliga redovisningsbestäm-
melserna inte skiljer på nationella eller gränsöverskridande interntransaktioner. Inte heller 
reglerna i TL och LSK är speciellt anpassade för internationella koncerntransaktioner utan 
är mer generella anvisningar beträffande bolagens uppgiftsskyldighet. Skillnaden mellan na-
tionella och internationella koncerntransaktioner är skattemässigt avgörande och därför bör 
information och dokumentation fyllas ut för att Skatteverket skall kunna företa en adekvat 
utredning av just internationella interntransaktioner. 

4.3  Skatteverkets behov av särskilda dokumentationsregler 

Om man ser tillbaka i tiden har Skatteverket varit relativt passiv när det gäller att tolka in-
ternprissättningsfrågor och i praxis finns endast i ett fåtal fall. Varför den svenska myndig-
heten inte har agerat mer kraftfullt kan bero på bristfällig lagstiftning, brist på tydlig väg-
ledning. samt Skatteverkets begränsade resurser.124 Områdets komplicerade karaktär, till-
sammans med vissa praktiska svårigheter att fastställa ett korrekt armlängdspris, har sällan 
resulterat i skatterevisioner eller tilldelade sanktionsavgifter. Samtidigt har risken för sköns-
taxering enligt korrigeringsregeln varit relativt liten. Skatteverket har länge påpekat att lag-
stiftningen på området bör moderniseras.125 

Under senare år har Skatteverket blivit mer aktivt när det gäller att angripa problem med in-
ternprissättning. Trots detta upplever Skatteverket fortfarande en stor osäkerhet i sitt för-
hållningssätt till hanteringen av internprissättning, vilket kan leda till bristande skatteutred-
ningar som då blir både tid- och resurskrävande.126 Osäkerheten kan även få internationella 
skatterättsliga konsekvenser. Brister hos skattemyndigheterna på grund av att de saknar de 
resurser som krävs för att genomföra effektiva kontroller kan leda till inte helt tillförlitliga 

                                                 

124 Lindström, A., Von Kock, N., Förslag till informations- och dokumentationsskyldighet för internprissätt-
ning, Svensk Skattetidning, 2003, s. 363. 

125 RSV Rapport 2002:2, RSV Rapport 2003:5, s. 8.  

126 RSV Rapport 2003:5, s. 8. 
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utredningar. Bristfälliga revisioner ger ofta ett godtyckligt resultat och det är troligt att det 
nationella skatteutfallet blir lägre än om armlängdsprincipen hade tillämpats korrekt. Följ-
aktligen tenderar detta i en lägre effektiv beskattning, vilket i sin tur leder till skadlig skatte-
konkurrens mellan länderna vilket OECD önskar motverka. I sådana situationer har inte 
heller staten relevant information att förmedla på begäran till en annan stat.127 Därmed på-
verkas den internationella utväxlingen av information på ett negativt sätt. Genom att 
komplettera de generella bestämmelserna med dokumentationsregler anpassade för interna-
tionella koncerntransaktioner skulle Skatteverkets arbete med internprissättningskontroll 
underlättas. 

4.4 Förslagen på dokumentationsregler i prop. 2005/06:169 

I mars 2006 presenterade regeringen propositionen 2005/06:169 ”Effektivare Skattekon-
troll” med förslag på aktuell lagstiftning angående bolags dokumentationsskyldighet vid in-
ternationella interntransaktioner. Dokumentationsskyldigheten är tänkt att införas i be-
stämmelserna 19 kap 2 a § LSK och 19 kap. 2 b § LSK (se Bilaga I) och träda i kraft 1 janu-
ari 2007. Regeringen sammanfattar dokumentationsskyldigheten enligt följande: 

”En formell skyldighet för internationellt verksamma företag att upprätta skriftlig dokumenta-
tion om internpriser vid transaktioner med företag som är begränsat skattskyldiga i Sverige skall 
införas i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Ramarna för vad do-
kumentationen skall innehålla skall anges i lagen. Dokumentationen skall innehålla en beskriv-
ning av företaget, organisationen och verksamheten, uppgift om arten och omfattningen av trans-
aktionerna, en funktionsanalys, en beskrivning av vald prissättningsmetod och en jämförbarhets-
analys. 

Kretsen skattskyldiga som skall omfattas av dokumentationsskyldigheten är näringsidkare som 
befinner sig i sådan ekonomisk intressegemenskap med utländsk part som anges i 14 kap. 20 § 
inkomstskattelagen (1999:1229). Om den ekonomiska intressegemenskapen uteslutande hänför 
sig till ett företags direkta eller indirekta kapitalinnehav i ett eller flera andra företag behöver do-
kumentationen upprättas bara om kapitalandelen i varje led uppgår till mer än hälften. 

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vilka 
uppgifter som skall ingå i den skriftliga dokumentationen.”128 

4.4.1 Motiven bakom dokumentationsskyldigheten 

Internprissättning regleras genom korrigeringsregeln i 14 kap. 19 IL och innebär att berör-
da koncernbolag för närvarande har en skyldighet att följa armlängdsprincipen, vilket i 
praktiken endast kan fastställas genom internprissättningsdokumentation. Regeringen dela-
de Skatteverkets åsikter om att lagstiftningen bör förtydligas och dokumentationskraven är 
ett viktigt steg i utvecklingen av internprissättning. Syftet med att införa dokumentations-
reglerna är att effektivisera skattekontrollen och skapa en enhetlig dokumentation som skall 
öka bolagens förutsebarhet i internprissättningsärenden genom att ange vilka krav som 
ställs på bolagens utredning.129 Ytterligare ett skäl till att införa dokumentationskrav är att 

                                                 

127 RSV Rapport 2003:5, s. 13. 

128 Prop. 2005/06:169, s. 100. 

129 Prop. 2005/06:169, s. 102. 
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hävda det svenska skatteintresset gentemot länder med dokumentationskrav. Frånvaron av 
dokumentationsregler kan ha en negativ inverkan på den förutsebarhet som borde vara gi-
ven för att bedriva internationell verksamhet.130 Utan formella regler skulle inte heller Sve-
riges beskattningsrätt kunna mätas mot andra staters reglering av internprissättning. Reger-
ingen gör därför bedömningen att ”…de flesta internationellt verksamma företag är dock väl för-
trogna med vad olika staters lagstiftning och skattemyndigheter ställer för krav i fråga om dokumentation 
avseende transaktioner med företag i intressegemenskap.”131 Av den anledningen anser regeringen 
att Sverige bör följa majoriteten av OECD:s medlemsstater och införa dokumentationsreg-
ler, vilket är i linje med tidigare utredningar. 132  

4.4.2 Vilka omfattas av dokumentationsskyldigheten? 

Dokumentationskraven skall utformas i överensstämmelse med korrigeringsregeln och för 
att underlätta tolkningen av vilka som omfattas av reglerna fastställs kretsen till bolag med 
ekonomisk intressegemenskap enligt 14 kap. 20 § IL.133 Enligt grundläggande principer skall 
lagstiftningen inte göras mer svårbegriplig än vad som krävs och avsikten med att knyta an 
till parter med ekonomisk intressegemenskap är att förenkla regelverket och på så sätt sän-
ka bolagens administrativa börda.134  

a) Dokumentationsskyldighet om kapitalinnehavet överstiger 50 %.  

Att fullt ut sammankoppla dokumentationsskyldigheten till 14 kap. 20 § IL skulle innebära 
att alla svenska bolag som har transaktioner med utländska bolag och som själva eller till-
sammans med närstående, direkt eller indirekt, innehar kapitalandelar i utländska bolag 
skulle omfattas av reglerna.135 Resultatet skulle bli att bolag med endast enstaka aktier i ut-
ländska bolag skulle bli skyldiga att upprätta dokumentation. Det ansågs olämpligt att in-
kludera en sådan bred krets av skattskyldiga och lagförslaget begränsar dokumentations-
skyldigheten till situationer med ett reellt kontrollintresse. Reellt kontrollintresse i samband 
med internprissättningsdokumentation anses föreligga när aktieinnehavet överstiger 50 % i 
varje led.136 Vid koncernförhållande borde det inte vara några problem med att fastställa 
vilka bolag som berörs av dokumentationsskyldigheten. Dokumentationsskyldighet avseen-
de kapitalinnehav illustreras genom tre olika fall av internationella koncerner i figuren ned-
an.  

                                                 

130 Bolagen skall kunna förutse en eventuell korrigering enligt 14 kap. 19 § IL och därmed undvika ekonomisk 
dubbelbeskattning. 

131 Prop. 2005/06:169, 102. 

132 SOU 2002:47, s. 186. 

133 Prop. 2005/06:169, s. 108, jämför med RSV Rapport 2003:5, s. 33, där 1 kap. 4-5 §§ ÅRL ansågs lämplig. 
Begreppet ekonomisk intressegemenskap behandlades i det tidigare avsnittet 2.4.2 c) 

134 Av den anledningen tillsattes utredningen ”Reformerade förfaranderegler på beskattningsområdet”, Dir. 
2005:129, där uppdraget bestod i att föreslå moderniserade förfaranderegler. Utredningen skall avslutas före 
årsskiftet 2008. 

135 Dokumentationsskyldigheten omfattar även svenska bolag kontrollerade av utländska juridiska personer. 

136 Prop. 2005/06:169, s. 109. 
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Exempel 1 visar ett svenskt moderbolag med 51% av aktierna i ett tyskt dotterbolag. Moderbolaget 
omfattas av dokumentationsreglerna eftersom aktieinnehavet överstiger 50%.  

Exempel 2 illustrerar ett tyskt moderbolag med två helägda dotterbolag i Sverige. De svenska dotter-
bolagen innehar i sin tur totalt 60% av aktierna (30% vardera) i ett franskt dotterbolag. Eftersom 
det totala aktieinnehavet i det franska dotterbolaget överstiger 50% omfattas de svenska dotterbola-
gen av dokumentationsreglerna i samband med koncerntransaktioner. 

Exempel 3 visar ett svenskt moderbolag med ett helägt tyskt dotterbolag. Genom det tyska dotterbo-
laget äger det svenska moderbolaget 51% av aktierna i ett franskt dotterdotterbolag, vilket i sin tur 
äger 50% av aktierna i ett annat franskt bolag. Det svenska moderbolaget är skyldigt att upprätta in-
ternprissättningsdokumentation för transaktioner mellan det tyska helägda dotterbolaget, respektive 
det franska dotterdotterbolaget. Däremot har det svenska bolaget ingen dokumentationsskyldighet 
för det franska bolaget där aktieinnehavet inte överstiger 50%. Det svenska moderbolaget har inte 
heller någon dokumentationsskyldighet för interntransaktioner med de finska bolagen eftersom ak-
tieinnehavet är för lågt.  

Det bör påpekas att även om inte bolagen omfattas av dokumentationsreglerna skall fortfarande 
armlängdspriser tillämpas vid gränsöverskridande koncerntransaktioner i exemplen ovan. 
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Figur. Exempel på när koncernbolag är skyldiga att upprätta dokumentation beroende på kapitalinnehav 
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b) Dokumentationsskyldighet beroende på röster eller ledning.  

Det andra kravet för att ekonomisk intressegemenskap föreligger enligt 14 kap. 20 § IL, är 
om koncernbolagen utövar någon form av kontroll genom ett reellt inflytande över ett ut-
ländskt bolag, antingen genom direkt eller indirekt innehav eller kontroll av röster. Detta 
gäller även näringsidkare som direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av 
en annan näringsidkares bolag. Vad som faller under detta begrepp är svårare att fastställa 
än andelen kapitalandelar. Propositionen saknar en mer exakt definition av begreppen led-
ning och kontroll. I huvudsak avses dock inflytande över en juridisk persons ”…driftmässiga 
och finansiella styrning på lednings- och styrelsenivå. Enligt regeringens mening bör alla former av kontroll 
som innebär ett reellt inflytande på företagens agerande omfattas”.137 Lagstiftaren har tidigare konsta-
terat att det är svårt att ge några konkreta regler för att fastställa ett reellt inflytande när 
omständigheter skall vägas mot varandra. Bedömningen får göras enligt förutsättningarna i 
det enskilda fallet och skulle inte denna prövning ge något resultat får praxis avgöra när re-
ellt inflytande anses föreligga.138 I propositionen anses ekonomisk intressegemenskap exi-
stera om den som innehar eller kontrollerar röster i sådan omfattning att ett reellt inflytan-
de är till hands, oavsett kapitalinnehav. Av den anledningen ansåg regeringen att någon mer 
preciserad bestämmelse om röstinnehav beträffande bolagens dokumentationskrav inte var 
nödvändig att införa.139  

I frågan om att knyta kretsen skattskyldiga till ekonomisk intressegemenskap var Skattever-
ket av en annan åsikt. I sin rapport menade myndigheten att 14 kap. 20 § IL inte ger någon 
konkret anvisning för ekonomisk intressegemenskap.140 Även om en avvikande internpris-
sättning kan tyda på att bolagen har ekonomisk intressegemenskap saknas ofta klara besked 
och detta fastställs normalt sett under utredningen. Skatteverket uppmärksammade detta 
och påpekade att kretsen som omfattas av dokumentationsreglerna måste vara känd på 
förhand. Detta är nödvändigt för att kunna svara på de skattskyldigas frågor huruvida de 
omfattas av reglerna redan innan transaktionen har utförts.141 I frågan beträffande vilket in-
flytande ett bolag skall ha i ett annat bolag för att anses närstående föreslog därför Skatte-
verket att en juridisk person som är skattskyldig i Sverige och som direkt eller indirekt kon-
trollerar mer än 50 % av rösterna borde omfattas av dokumentationsskyldigheten.  

Det faktum att dokumentationsskyldigheten är kopplad till ekonomisk intressegemenskap 
bör jämföras med de tidigare nämnda avsikterna bakom lagförslaget.142 Motiven var att ef-
fektivisera skattekontrollen, samt öka bolagens förutsebarhet i internprissättningsärenden 
genom formella krav på bolagens utredning och dokumentation. Detta skulle ske utan att 
göra lagen mer komplicerad än nödvändigt. I kontext till de bakomliggande syftena anser 
jag att lagstiftaren motverkar dessa syften genom att använda otydliga termer som ”alla for-
mer av kontroll som innebär ett reellt inflytande på företagens agerande”. Vad detta begrepp innebär 
förklaras inte heller i propositionen. Med anledning av de bakomliggande motiven anser jag 
att lagstiftaren borde ha beaktat bolagens behov av förutsebarhet och preciserat vilka som 
                                                 

137 Prop. 2003/04:10, s. 54. 

138 Prop. 2003/04:10, s. 55. 

139 Prop. 2005/06:169, s. 109. 

140 RSV Rapport 2003:5, s. 33. 

141 RSV Rapport 2003:5, s. 33. 

142 Se avsnitt 4.4.1 ovan. 
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omfattas av reglerna. Effekten av regeringens förslag blir att bolagen först måste utreda hu-
ruvida reellt inflytande föreligger och följaktligen berörs av dokumentationsreglerna. Att 
följa Skatteverkets resonemang och fastställa kretsen till de som direkt eller indirekt kon-
trollerar 50 % av rösterna hade hjälpt bolagen med denna utredning. Även Skatteverkets 
arbete med att utreda vilka som berörs av dokumentationsskyldigheten hade underlättats 
genom att precisera röstinnehavet. Av den anledningen anser jag att Skatteverkets förslag 
får anses som ett mer rimligt alternativ.  

c) Små och medelstora bolag 

Under 2003 hade 86 % av de 10 038 svenskägda internationella bolagen mindre än 50 an-
ställda. Motsvarande siffra för de 9 055 utlandsägda internationella bolagen var 82 %. Stati-
stik visar att i samtliga typer av bolag, oavsett graden av internationell verksamhet, finns ett 
omfattande antal små och medelstora internationella bolag i det svenska näringslivet.143 
Flertalet remissinstanser144 yrkade på att dessa små och medelstora bolag skulle undantas 
från reglerna, eftersom den ökade administrativa bördan skulle innebära stora påfrestningar 
med tanke på dessa bolags storlek och resurser. Regeringen ansåg däremot att dessa bolag 
omfattas av dokumentationsskyldigheten.145 Förklaringen var att dessa bolag har redan idag 
en skyldighet att tillämpa armlängdspriser vid interntransaktioner och den totala administra-
tiva bördan anses därför inte öka avsevärt. Vidare menade regeringen att dokumentations-
skyldigheten borde bli av ”tämligen okomplicerad karaktär”, eftersom små och medelstora bo-
lag sällan företar koncerntransaktioner i lika stor omfattning som betydligt större multina-
tionella koncerner.146 

Frågan är dock om detta resonemang kan anses som välmotiverat. Det bör ifrågasättas om 
små och medelstora bolags interntransaktioner och den följande dokumentationen skulle 
vara mindre komplicerad än vid större koncernbolags transaktioner. Regeringens slutsatser 
om att små och medelstora bolags koncerntransaktioner är av mindre omfattning behöver 
inte alltid betyda att transaktionen i sig är mindre komplicerade. Därför borde inte heller 
små och medelstora bolags upprättande av dokumentation automatiskt vara av ”tämligen 
okomplicerad karaktär”. Av den anledningen anser jag att lagstiftarens resonemang är ogrun-
dat och även små och medelstora bolag kan drabbas av problematiken kring internprissätt-
ning, liksom den följande skyldigheten att dokumentera denna.  

Med tanke på den ökade börda som läggs på dessa små och medelstora bolag och om detta 
verkligen kan anses som proportionerligt, borde lagstiftaren ha sammanställt en konse-
kvensanalys i ärendet. Denna analys borde ha ställt det aktuella förslaget mot förslaget att 
undanta små och medelstora bolag. Utan en sådan konkret konsekvensanalys anser jag att 
förslaget inte kan anses proportionerligt i och med att det drabbar små och medelstora bo-
lag i alltför hög omfattning. Ett alternativ som skulle vara mer skäligt är att undanta bolag i 
koncerner som inte har mer än 10 anställda under de senaste två räkenskapsåren och att net-

                                                 

143 Institutet för Tillväxtpolitiska Studier, ITPS 

144 Prop. 2005/06:169 s. 109. 

145 Prop. 2005/06:169, s.109. 

146 Prop. 2005/06:169, s. 109f. 
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tovärdet av koncernens tillgångar inte överstiger 24 miljoner kronor det senaste räken-
skapsåret.147   

4.4.3 Information som skall ingå i dokumentationen 

Lagstiftaren anser att dokumentationen skall innehålla nödvändig information för att kunna 
styrka att bolagens internpriser överensstämmer med armlängdsprincipen. Det är troligt att 
Skatteverket meddelar närmare föreskrifter beträffande dokumentationens materiella inne-
håll.148 Enligt den föreslagna lagtexten skall däremot dokumentationen omfatta de självklara 
element som behövs för att fastställa ett marknadsmässigt pris. Dokumentationen skall där-
för omfatta: 

a) beskrivning av företaget, organisationen och verksamheten 
b) beskrivning av interntransaktionerna 
c) funktionsanalys 
d) valet av prissättningsmetod 
e) jämförbarhetsanalys149 

 

a) Beskrivning av företaget, organisationen och verksamheten  

Dokumentationen skall utgå från en redogörelse av verksamheten i ett legalt och operativt 
avseende. Genom en beskrivning av koncernens juridiska struktur åskådliggörs bolagets 
ägar- och kontrollförhållanden till övriga bolag. Den operativa redovisningen skall visa hur 
bolagen och koncernen har organiserat verksamheten och på vilka marknader den skatt-
skyldige verkar.150 Även en redogörelse av industrin kan vara av betydelse i vissa fall. Denna 
beskrivning kan till exempel innehålla faktorer som till stor del påverkar bolagets vinstgene-
rering. Andra faktorer kan vara utvecklingstendenser och hur bolaget beter sig i förhållande 
till industrin genom affärsstrategier. En sådan industribeskrivning kan förklara urvalet av 
jämförelsetransaktioner och visa på konkurrensskillnader mellan geografiska marknader 
och därmed styrka varför prissättningen varierar mellan olika marknader.151 Denna redogö-
relse kan även påvisa huruvida det finns andra skäl till internprissättningen, vilket kan vara 
till fördel för bolagen eftersom det ligger på den skattskyldige att visa att prissättningen be-
ror på andra skäl än intressegemenskapen.152 

b) Beskrivning av interntransaktionerna 

Bolagens beskrivning av koncerntransaktionen skall innehålla de tillämpade avtalsvillkoren, 
transaktionens uppskattade omfattning, samt kunna styrka att prissättningsmetoden följer 
armlängdsprincipen.153 Beträffande marknadsmässiga internpriser på varor skall bolaget 

                                                 

147 Ett sådant förslag skulle överensstämma med 7 kap. 3 § ÅRL. 

148 Prop. 2005/06:169, s. 100, 111. 

149 Prop. 2005/06:169, s. 100. 

150 Prop. 2005/06:169, s. 103. 

151 Prop. 2005/06:169, s. 103f. 

152 Se avsnitt 2.4.2 d) 

153 Prop. 2005/06:169, s. 104. 
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kunna redogöra för att jämförelsetransaktionen är jämförbar och de faktorer som påverkar 
jämförbarheten.154 Skatteverket anser det inte nödvändigt att bolagen dokumenterar alla en-
skilda interntransaktioner av varor, utan generellt påvisar hur de fastställt internpriset.155 
Detta kommenteras inte närmare i propositionen, vilket tyder på att detta bör utvecklas i 
Skatteverkets senare föreskrifter till vad som skall ingå i dokumentationen.  

Koncerninterna tjänster är vanligt förekommande inom koncerner och skall följaktligen 
dokumenteras. Vid sådana koncerngemensamma tjänster uppkommer frågor huruvida en 
tjänst har utförts, om den andra parten har dragit nytta av tjänsten samt om priset är kor-
rekt. Det bör dessutom framgå om det koncernbolag som mottagit tjänsten rimligen har 
kunnat förutse nyttan av de aktuella tjänsterna.156 I propositionen påpekas att tillgångar i 
form av immateriella rättigheter såsom överlåtelser, royalty, samt kostnadsfördelningsavtal 
kan värderas högt utan att det syns i bolagets redovisning.157 Koncerntransaktioner i sam-
band med immateriella tillgångar är ofta unika och kan leda till tolkningssvårigheter. Ännu 
ett problem är att det kan vara svårt att redogöra för ett marknadsvärde beroende på till-
gång och dess relation till utvecklingskostnader eller bokfört värde.158 Dokumentation av 
finansiella transaktioner kan omfatta lån mellan bolagen, villkor beträffande valuta, tid, sä-
kerhet samt avtalad ränta.  

c) Funktionsanalys 

Lagstiftaren betonar att funktionsanalysen är en viktig pusselbit i bolagens dokumentation 
av internprissättning.159 De berörda koncernbolagens dokumentation bör i regel innehålla 
en analys av koncernbolagens risker, funktioner och tillgångar. Informationen i funktions-
analysen skall fastställa var riskerna ligger, vilka funktioner som genomförs och var tillgång-
arna finns i koncernen. Funktionsanalysen skall även identifiera vilka faktorer som till stör-
re del påverkar vinstgenereringen, bestämma de centrala riskerna samt vilken betydelse de 
immateriella tillgångarna har för verksamheten. 

d) Valet av prissättningsmetod 

För att bestämma ett korrekt internpris används någon av de traditionella transaktionsbase-
rade metoderna eller de transaktionsbaserade vinstmetoderna.160 Lagstiftaren anser att do-
kumentationen skall inkludera en redogörelse av de metoder som tillämpas vid bolagens in-
ternprissättning. Här förutsätter jag att grundregeln är att bolagen skall dokumentera sin in-
terna bedömning av den prissättningsmetod som är bäst lämpad sett till verksamheten och 
förutsättningarna i det enskilda fallet. Beträffande beräkningsmetoderna tillägger lagstifta-
ren att det i ”…detta sammanhang anses lämpligt att också beröra dessas förhållande till OECD:s rikt-

                                                 

154 Prop. 2005/06:169, s. 104. Se även avsnitt 4.4.3 e) nedan angående information som skall inkluderas i do-
kumentationen av jämförbarhetsanalysen. 

155 RSV Rapport 2003:5, s. 38. 

156 Prop. 2005/06:169, s. 105. 

157 Prop. 2005/06:169, s. 105. 

158 Prop. 2005/06:169, s. 106. 

159 Se även avsnitt 2.5.3 för en närmare beskrivning av funktionsanalysen. 

160 Se avsnitt 2.5.4 och 2.5.5. 
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linjer”.161 Genom detta uttryck rekommenderas alltså bolag att visa kopplingen mellan den 
valda beräkningsmetoden i fråga och OECD:s anvisningar. Vad denna rekommendation får 
för praktisk tillämpning bör närmare anges i Skatteverkets senare publicerade föreskrifter. 

Den svenska lagstiftaren anser däremot inte att bolagen måste redogöra varför andra pris-
metoder inte har tillämpats. Ett sådant generellt krav skulle innebära en ökad administrativ 
belastning för bolagen och kan inte anses stå i proportion till nyttan av sådan dokumenta-
tion.162 Däremot konstateras att ”…beroende på omständigheterna kan det dock vara nödvändigt i 
vissa enskilda fall”.163 Återigen har lagstiftaren lämnat tolkningen av när sådan dokumentation 
kan anses nödvändig till Skatteverkets bedömning. En viktig fråga är hur detta påverkar bo-
lagens förutsebarhet. I vilka fall och vid vilken tidpunkt skall bolagen inkludera en redovis-
ning om varför andra prissättningsmetoder inte tillämpats? Bolagen kan omöjligen själva 
förutse när sådana omständigheter föreligger i det enskilda fallet. Skatteverket bör i detta 
avseende presentera tydliga föreskrifter om när sådan information är nödvändig och tidigt 
utveckla en dialog med bolagen för att informera om när sådan information är nödvändig 
och skall inkluderas.  

e) Jämförbarhetsanalys 

Jämförbarhetsanalysen bör innehålla information om interna eller externa jämförelsetrans-
aktioner, samt redogöra för hur dessa har valts ut. I propositionen föreslås att denna in-
formation baseras på de faktorer som nämns i kapitel I av OECD:s riktlinjer.164 Faktorer 
som påverkar jämförbarheten och bör dokumenteras är produkten eller tjänstens karaktär, 
funktionsanalysen, avtalade villkor, ekonomiska omständigheter samt affärsmässiga strate-
gier. I vilken omfattning de olika faktorerna påverkar jämförbarheten beror på villkoren i 
det enskilda fallet. Propositionen anger till exempel att om bolaget använder en marknads-
prismetod har jämförbarheten beträffande produkten ofta större betydelse, än vid exem-
pelvis en återförsäljningsprismetod där en funktions- och riskprofil har större inverkan på 
jämförbarheten.165 Dessa förhållanden bör därmed uppmärksammas i dokumentationen av 
bolagens internprissättning. 

Propositionen påpekar att vanligen har koncernbolag mer exakt information om intern-
transaktioner, medan det är mer vanligt att sådan detaljerad information saknas för jämfö-
relsetransaktioner. Detta är främst fallet vid externa jämförelsetransaktioner och normalt är 
därför interna jämförelsetransaktioner att föredra vid bolagens jämförbarhetsanalys.166 Pro-
positionen ställer inget direkt krav på vilken form av jämförelsetransaktion som bolagen 
skall använda, men genom att påvisa denna skillnad mellan interna och externa jämförelse-
transaktioner, bör det uppfattas som en uppmaning att främst använda sig av och doku-
mentera interna jämförelsetransaktioner när sådana finns.  

                                                 

161 Prop. 2005/06:169, s 106. 

162 Prop. 2005/06:169, s. 106. 

163 Prop. 2005/06:169 s. 106. 

164 Prop. 2005/06:169, s. 107. Se även avsnitt 2.5.2 

165 Prop. 2005/06:169, s. 107. 

166 Prop. 2005/06:169, s. 107. 
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Även eventuella justeringar för att bättre kunna jämföra interntransaktionen med jämförel-
setransaktionen bör uppges i dokumentationen. Justeringarna skall endast användas om de 
förväntas att förbättra jämförbarheten. Alltför omfattande justeringar kan tyda på att in-
terntransaktionen inte är jämförbar med jämförelsetransaktionen. Som uppsatsen tidigare 
visat kan det uppstå tolknings- och tillämpningssvårigheter i att identifiera en jämförelse-
transaktion.167 Detta är något som bolagen även kan märka av vid upprättandet av doku-
mentation av interntransaktioner. Följaktligen borde därför information avseende jämför-
barhetsanalysen bli en viktig kontrollpunkt vid Skatteverkets granskning av bolagens pris-
sättning. Vilka krav som kan ställas på det materiella innehållet i bolagens dokumentering 
av jämförelseanalysen får Skatteverkets närmare föreskrifter avgöra.  

4.4.4 Dokumentationskrav beroende på transaktionens karaktär 

Utformningen av det svenska kravet på internprissättningsdokumentation bör anpassas ef-
ter internationella principer och behovet av dokumentation måste därför mätas mot bola-
gens kostnader och den ökade börda som dokumentationen innebär för bolagen. Syftet 
med den svenska regleringen är att dokumentationen skall visa huruvida bolagen har följt 
armlängdsprincipen och därför skall endast information som krävs för att fastställa ett arm-
längdspris begäras av bolagen.168 Detta överensstämmer med den proportionalitetsprincip 
som förespråkas i Kapitel V riktlinjerna.169 

Invecklade och ovanliga koncerntransaktioner kan dock medföra att kravet på dokumenta-
tionen är högre än vid transaktioner av enklare karaktär. Även transaktioner på ansenligare 
belopp ställer högre krav på bolagens dokumentation. Detta krav kan vara betydelsefullt 
främst för små och medelstora bolag, vilka redan har konstaterats ingå i kretsen av skatt-
skyldiga som omfattas av dokumentationsskyldighet. Lagstiftaren menar att för små och 
medelstora koncernbolag begränsas dokumentationen till de få interntransaktioner som fö-
rekommer mellan dessa bolag, medan större koncernbolag får vara beredd på en mer ge-
nomgripande dokumentationsskyldighet.170 Vilka dokumentationskrav som ställs på små 
och medelstora bolag vid invecklade interntransaktioner anges däremot inte i propositionen 
och återigen anser jag att lagstiftarens resonemang saknar välmotiverade argument. En liten 
koncern med endast ett fåtal utländska bolag kan företa interntransaktioner som kan vara 
lika komplicerade och omfattande som för stora, multinationella koncerner. Även om detta 
scenario kanske inte är vanligt förekommande, återstår det att se vilka krav Skatteverket 
egentligen ställer på små och medelstora bolag i sådana situationer. Mycket talar dock för 
att dokumentationskraven fortfarande inte kan anses vara av ”tämligen okomplicerad karaktär” 
för små och medelstora bolag. Skatteverkets föreskrifter och tillvägagångssätt vid gransk-
ningen av sådana transaktioner kommer i praktiken att visa var kravet på det materiella in-
nehållet i bolagens dokumentation hamnar. Även senare rättspraxis kan komma att spela en 
viktig roll i att fastställa vilka krav som kan anses skäliga i det enskilda fallet. 

                                                 

167 Se avsnitt 2.5.2. 

168 Prop. 2005/06:169, s. 103. 

169 Jfr med avsnitt 3.2.3. 

170 Prop. 2005/06:169, s. 104. 
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4.4.5 När skall dokumentationen upprättas? 

Armlängdsprincipen skall prägla bolagens internprissättning mellan internationella kon-
cernbolag och i förarbetena till 14 kap. 19 § IL påpekas att bolagen är skyldiga att bistå 
Skatteverket med efterfrågad information under myndighetens utredning.171 Av den anled-
ningen anser lagstiftaren att det redan idag finns ett krav på bolagen att övervaka sin in-
ternprissättning och metoderna för detta arbete. Trots att det inte finns någon skyldighet 
för bolagen att upprätta dokumentationen före eller i samband med en interntransaktion, 
bör det vid denna tidpunkt finnas en analys som kan användas som underlag för dokumen-
tationen.172 Bolagen skall inte löpande skicka in dokumentation till Skatteverket, utan istället 
fokusera på att kontinuerligt arbeta med interprissättningsfrågor för att kunna sammanställa 
och tillhandahålla dokumentation när det erfordras av Skatteverket. Detta förtydligas med 
ett exempel hämtat från propositionen:  

Anta att ett svenskt moderbolag köper produkter från ett utländskt tillverkande dotterbolag. Bola-
gen måste då bestämma ett internpris och moderbolaget företar därför en utredning för att beräkna 
armlängdspriset. Bolagets utredning resulterar i en analys som leder till en metod för hur prissätt-
ningen skall gå till. Dessa metoder kan sedan bli utgångspunkten för bolagens framtida internpris-
sättningspolicy. Den interna analysen kan bibehållas, men måste givetvis uppdateras för att vara 
godtagbar i fortsättningen. Vid senare interntransaktioner av samma produkt kommer därför inte 
bolaget att belastas av ytterligare dokumentation, eftersom bolaget då redan har utvecklat rutiner 
för internprissättning. Bolaget kan påvisa detta för Skatteverket genom att sammanställa informa-
tion som redan är åtkomlig. 173 

4.4.6 Språk 

Liksom i ett flertal andra stater accepteras även dokumentation på engelska. Att begära att 
bolagen upprättar dokumentation på svenska kan generellt sett inte uppväga den arbetsbe-
lastning som skulle drabba bolagen om de var tvungna att upprätta dokumentation på flera 
språk.174 I detta fall verkar lagstiftaren främst uppmärksamma utländska koncerners behov 
vid etablering av dotterbolag i Sverige. Att begära att dessa bolag skulle vara tvungna att 
upprätta dokumentation på svenska skulle kunna avskräcka bolag från att bedriva verksam-
het här och därmed hindra den globala handeln. Ett sådant krav skulle möjligtvis även kun-
na anses strida mot etableringsrätten inom EU. 

Detta resonemang bör även kunna tillämpas på svenska koncerner. Ett svenskt moderbolag 
kan till exempel ha ett behov av att upprätta dokumentation på engelska, speciellt när den 
svenska koncernen har ett flertal utländska dotterbolag och är skyldig att upprätta doku-
mentation även i dessa stater. Detta borde främst vara fallet för svenska moderbolag med 
dotterbolag inom EU och koncernen använder sig av den samordnade dokumentations-
modellen i EUTPD. Genom en detaljerad master file på engelska för hela koncernen, som 
sedan kompletteras med en specificerad country file på engelska för respektive land, borde 
koncernens förfarande med att upprätta sådan dokumentation underlättas.  

                                                 

171 Prop. 1965:126, s. 60. 

172 Prop. 2005/06:169, s 110. 

173 Prop. 2005/06:169, s 110f. 

174 Prop. 2005/06:169, s 111. 
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Accepterandet av dokumentation upprättad på engelska bör därför minska bolagens admi-
nistrativa börda något. Lagförslaget överensstämmer även med avsikterna bakom lagstift-
ningen och kravet på att dokumentationsskyldigheten är proportionerlig mot kontrollbeho-
vet. Samtidigt får detta anses vara i linje med de principer om samordning som kommer till 
uttryck genom EUTPD.175 

4.4.7 Sekretess 

Internprissättningsdokumentationen föreslås gå under sekretessbestämmelserna i 9 kap. 1-3 
§§ sekretesslagen (1980:100), SekrL.176  

I propositionen diskuteras dock inte bolagens behov av sekretess närmare. Detta kan tyck-
as märkligt, speciellt med tanke på att internprissättning och dokumentation av sådan kan 
innehålla känslig information om bolag och produkter, något som berörda bolag förmodli-
gen inte gärna vill lämna ut till olika nationella myndigheter. Det som är mest märkligt är att 
den svenska lagstiftaren aldrig tar detta i beaktande vid jämförelsen mellan statens kontroll-
behov och bolagens ökade belastning i samband med dokumentationsskyldigheten. Den 
svenska regeringen anser tydligen inte att sådan känslig information, som nu även skall för-
varas hos Skatteverket, inte belastar bolagen i samband med dokumentationsskyldigheten. 
Om detta inte kan anses som en konkret arbetsbelastning borde det däremot innebära att 
känslig information nu skall hanteras mer genomgående, till skillnad mot tidigare då bola-
gen var skyldiga att presentera sådan information för Skatteverket efter förfrågan. I sam-
band med dokumentationsreglerna ökar Skatteverkets möjligheter till utredningar, vilket 
även resulterar i att antalet konflikter mellan skattskyldiga och Skatteverket kan komma att 
öka. Följaktligen ökar risken för att bolagens information kan tillkännages vid offentliga 
skattetvister och rättegångar.  

4.4.8 Sanktioner 

Lagstiftaren anser inte att det behövs någon särskild sanktion om dokumentation inte upp-
rättas eller annars är bristfällig. Istället bör de nuvarande allmänna reglerna i TL om förse-
ningsavgifter, vitesförelägganden, samt skattetillägg vid oriktiga uppgifter tillämpas även vid 
internprissättningsfall. Skattetillägg tas ut om den skattskyldige lämnat oriktig uppgift i an-
nan form än muntligen och som ligger till grund för Skatteverkets bedömning. En uppgift 
är enligt 5 kap. 1 § TL oriktig om det klart framgår att uppgiften är felaktig eller att den 
skattskyldige har utelämnat uppgifter som skulle ha lämnats. Som oriktig uppgift klassas 
också förtigande eller vilseledande uppgifter. Om det finns allvarliga brister i dokumenta-
tionen eller om ingen dokumentation har upprättats kan skönstaxering bli aktuellt. Skatte-
verket kan vidare förelägga bolagen vid vite att lämna upplysningar eller uppvisa handling-
ar. Enligt bestämmelsen i 7 kap. 2 § BFL är bolagen skyldiga att bevara denna dokumenta-
tion till och med det tionde året efter det kalenderår som räkenskapsåret avslutades. 

Däremot föreligger inte oriktig uppgift vid felaktiga yrkanden eller uppgifter som baseras 
på bolagens subjektiva tolkningar.177 Har till exempel bolaget öppet redovisat de faktiska 
omständigheterna, men sedan gjort en inkorrekt bedömning av de skattemässiga följderna, 

                                                 

175 Se avsnitt 3.3.2. 

176 Prop. 2005/06:169, s 111. 
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kan skattetillägg inte tas ut. Bolaget kan enligt 5 kap. 14 § TL helt eller delvis befrias från 
skattetillägg om den felaktiga uppgiften eller förtigandet synes som ursäktlig, eller om fullt 
uttaget skattetillägg anses oskäligt. I situationer när den skattskyldige har godtagbar doku-
mentation, men en justering skall ske enligt 14 kap. 19 § IL, måste en ”nyanserad bedömning” 
företas huruvida en oriktig uppgift har lämnats och om det finns skäl till att helt eller delvis 
befria bolaget från skattetillägg.178  

Regeringen anser inte att det finns någon anledning att undanta internprissättningsmål från 
redan tillämpade skattesanktioner. Varför regeringen inte anser att några särskilda sanktio-
ner är nödvändiga vid internprissättning kan bero på flera saker. Som tidigare påvisats kan 
det vara svårt att fastställa ett korrekt internpris och vad som skall ingå i underlaget till be-
stämmandet av detta internpris i det enskilda fallet.179 Internprissättning kan alltså betyda 
både materiella och formella svårigheter för både bolagen och Skatteverket. Det kan därför 
verka olämpligt att införa speciella sanktioner när internprissättning ofta innehåller bedöm-
ningsfrågor som leder till subjektiva uppfattningar och värderingar. Vad till exempel be-
greppet ”nyanserad bedömning” har för innebörd uppges inte i propositionen. I detta hänse-
ende är det troligt att Skatteverkets föreskrifter får stor betydelse, inte minst med anledning 
av att det är Skatteverket som bedömer när en oriktig uppgift föreligger och om skattetill-
lägg skall tas ut. I praktiken är det alltså Skatteverket som kommer att förklara begreppet 
”nyanserad bedömning”. Troligtvis kommer den legala innebörden av dessa uppfattningar och 
värderingar även att fastställas med senare rättspraxis. Hur detta i slutändan påverkar bola-
gens förutsebarhet, vilket var ett av lagstiftarens skäl till att införa dokumentationsreglerna, 
återstår att se.  

En intressant fråga som aldrig behandlas i propositionen är när bolag inte har tillgång till 
visst relevant material. Ett exempel kan vara när ett svenskt koncernbolag företar en trans-
aktion med ett utländskt koncernbolag och det svenska bolaget inte får tillång till relevant 
information, utan denna information är i det utländska koncernbolagets ägo. I de flesta fall 
borde Skatteverket få tillgång till denna information genom det slutna skatteavtal med den 
stat där utländska koncernbolaget bedriver sin verksamhet men frågan är om det svenska 
bolaget kan anses ha fullgjort sin dokumentationsskyldighet, det vill säga kan dokumenta-
tionen anses fullständig om sådana uppgifter saknas, och är sanktionsreglerna tillämpliga i 
sådant fall? Ytterligare en är fråga är hur detta skall tolkas med hänsyn till det svenska bola-
gets position i koncernen och förhållandet till det utländska koncernbolaget. Kan till exem-
pel ett svenskt moderbolag hävda att de inte kan erhålla viss information från sitt utländska 
dotterbolag, trots att det kontrollerar det utländska bolaget, och kan det svenska moderbo-
laget anses ha fullgjort sin dokumentationsskyldighet i sådana fall? Skulle bedömningen bli 
annorlunda om det svenska bolaget istället är ett dotterbolag vilket saknar tillgång till rele-
vant information som endast det utländska moderbolaget besitter. Kan det svenska dotter-
bolaget anses ha fullgjort sin dokumentationsplikt? Lagstiftaren lämnar dessa frågor utanför 
diskussionen och förmodligen är det domstolen som får avgöra huruvida ett koncernbolag 
har fullgjort sin dokumentationsskyldighet och om detta skiljer sig åt beroende på om det 
är ett svenskt moderbolag eller dotterbolag. 

                                                 

178 Prop. 2005/06:169, s. 116. 

179 Se avsnitt 2.5 och 2.6. 
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4.4.9 Bevisbördans placering 

Avsikten med dokumentationsreglerna är inte att ändra bevisbördan och regeringen fram-
håller att det fortfarande är Skatteverket som bär den primära bevisbördan för felaktig pris-
sättning eller att oriktig uppgift har lämnats.180 Även om regeringen inte avser att ändra be-
visbördan måste detta ses i ett större sammanhang. Det är inte omöjligt att bevisbördans 
placering får en mer mångsidig innebörd, något som även Skatteverket anmärkte genom 
följande kommentar:  

”Dokumentationen kan även förväntas nyansera bevisbördans placering i internprissättningssammanhang. Skatte-
myndigheten har visserligen den primära bevisbördan för att ett felpris föreligger men kommer genom uttryckliga krav 
på medverkan från företagens sida att lättare kunna ta ställning till om armlängdsprincipen har följts.”181  

Genom att lagstiftaren, tillsammans med Skatteverket, ställer formella krav på bolagen att 
upprätta dokumentation, tvingas bolagen till att bli mer aktiva i internprissättningsfall. 
Även om den primära bevisbördan fortfarande ligger på Skatteverket har bolagen istället 
belastats med en dokumentationsbörda, något som utan tvekan kommer att öka Skattever-
kets möjligheter att angripa internprissättning eftersom dokumentationen blir ett bevisme-
del i skatteutredningar. Dokumentationsreglerna kommer alltså inte att skifta bevisbördan, 
men bolagens dokumentationsbörda kommer de facto att påverka underlaget för dokumen-
tation och därmed underlätta Skatteverkets bevisning i internprissättningsfall.182 Även om 
bevisbördans placering fortfarande får anses ligga på Skatteverket, är det mer troligt att kra-
ven på bevisningen kommer att förskjutas mot den skattskyldige. Här gäller det alltså att 
särskilja på vem som bär bevisbördan och vad bevisbördan egentligen innebär för kraven på 
bevisningen, det vill säga dokumentationen. Denna dokumentationsbörda kommer med all 
sannolikhet att tydliggöras i domstolarnas senare tillämpning av internprissättningsfrågor. 

4.4.10 Skatteverkets föreskrifter 

Regeringen har tilldelat Skatteverket att presentera närmare föreskrifter om de uppgifter 
dokumentationen skall innehålla. Skatteverkets föreskrifter syftar att åstadkomma en enhet-
lig och likformig rättstillämpning inom myndigheten, men får främst stor betydelse avseen-
de den praktiska innebörden av bolagens dokumentationsskyldighet.183 I allmänhet över-
lämnar propositionen, vilket diskuterats ovan, stora utrymmen för Skatteverket att fylla ut 
genom tolkning. Regeringen har klargjort att vad som kan anses som nödvändig informa-
tion ofta måste avgöras i det enskilda fallet. Detta bör betyda att proportionalitetsprincipen 
skall uppmärksammas även i Skatteverkets föreskrifter. Anvisningarna i föreskrifterna bör 
därför jämföra bolagens dokumentationskostnader och administrativa börda mot nyttan av 
sådan dokumentation. Trots detta kommer man inte ifrån det faktum att det är Skattever-
ket som avgör vad som anses som proportionerligt, inte minst genom föreskrifterna.  

                                                 

180 Prop. 2005/06:169, s. 102, 116. 

181 RSV Rapport 2003:5, s. 41. 

182 Juridiska Fakulteten vid Stokholms Universitet befarade att bevisbördan skulle komma att förskjutas mot 
de skattskyldiga, vilket kan ses i prop. 2005/06:169, s. 101.  

183 Se information om Skatteverkets föreskrifter och ställningstaganden på http://www.skatteverket.se och 
under rubriken Rättsinformation/Ställningstaganden  



 Dokumentationskrav i svensk skatterätt 

 40

4.5 De svenska dokumentationsreglerna i förhållande till 
OECD:s riktlinjer och EUTPD 

I kapitel 3 granskades Kapitel V OECD:s riktlinjer samt arbetet inom JTPF och utveck-
lingen av en uppförandekod, Code of Conduct, innehållande dokumentationsmodellen, 
EUTPD. En intressant fråga är hur de svenska lagförslagen står sig mot dessa källor och 
föredrar bolagen den svenska dokumentationsskyldigheten framför EUTPD vid verksam-
het inom Sverige och EU? 

4.5.1 Förhållandet till Kapitel V OECD:s riktlinjer 

Propositionens materiella innehåll överensstämmer i stor utsträckning med riktlinjernas ge-
nerella anvisningar.184 En viktig punkt i riktlinjernas kapitel V och som även återkommer i 
propositionen, är att endast information som är nödvändig för att göra en rimlig bedöm-
ning huruvida internpriserna följer armlängdsprincipen skall efterfrågas, samt att kravet på 
dokumentationen skall vara proportionerligt mot behovet av sådan information.185 Som ti-
digare påpekats ger riktlinjerna en allmän vägledning avseende dokumentation av intern-
prissättning, något som även den svenska lagstiftaren tagit fasta på.186 Det är tydligt att de 
svenska lagförslagen utgår från OECD:s anvisningar, vilket även lagstiftaren påpekar på 
vissa punkter. Detta betyder att propositionens lagförslag i stora drag kan beskrivas som en 
försvenskad version av OECD:s generella anvisningar beträffande internprissättningsdo-
kumentation. Den svenska implementeringen av dokumentationsregler baseras alltså på 
riktlinjernas uppgifter, vilket bör betyda att även de övriga avsnitten i OECD:s riktlinjer får 
en avgörande betydelse vid hantering och upprättande av dokumentation. Även Skattever-
kets närmare föreskrifter bör utgå från OECD:s riktlinjer. 

4.5.2 Förhållandet till dokumentation inom EU och EUTPD 

Som tidigare nämnts är modellen i EUTPD frivillig att tillämpa och bolagen kan istället väl-
ja att upprätta dokumentation enligt nationella regler i den stat där bolagen har sin verk-
samhet.187 I propositionen stadgas att: ”En dokumentation upprättad i enlighet med EUTPD och 
som uppfyller de krav uppförandekoden ställer på en sådan dokumentation får även anses tillgodose de 
krav som de nu föreslagna svenska reglerna ställer.”188 Lagstiftaren tillägger att så borde även vara 
fallet om bolag upprättar dokumentation i linje med ”…allmänt vedertagna dokumentationsprin-
ciper i andra medlemsstater, under förutsättning att informationen på ett tillförlitligt sätt visar huruvida den 
tillämpade internprissättningen överensstämmer med armlängdsprincipen med beaktande av omständighe-
terna i det enskilda fallet.”189 Den exakta innebörden av begreppet ”allmänt vedertagna dokumen-
tationsprinciper” förklaras inte närmare i propositionen. I och med att lagstiftaren inte preci-
serar begreppet borde det betyda att dokumentation upprättad enligt annan nationell lag-
stiftning kan accepteras i den svenska lagstiftningen. Inte heller ges någon beskrivning av 

                                                 

184 OECD, Transfer Pricing Guidelines and Tax administrations, p. 5.17-22. 

185 Prop. 2005/06:169, s. 103, jfr med OECD, Transfer Pricing Guidelines, p. 5.4-7, 5.11. 

186 Se avsnitt 3.2. 

187 Se avsnitt 3.3. 

188 Prop. 2005/06:169, s. 108. 

189 Prop. 2005/06:169, s. 108. 
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när en dokumentation, på ett ”tillförlitligt sätt”, kan anses styrka att bolagen har följt arm-
längdsprincipen enligt förutsättningarna i det enskilda fallet. Från bolagens perspektiv bor-
de detta utvecklas för att på så sätt öka förutsebarheten kring internprissättningsdokumen-
tation inom EU. Vilka krav kan då svensk lag ställa på dokumentation enligt allmänt veder-
tagna dokumentationsprinciper, och i vilka fall återspeglar upprättad dokumentation enligt 
annan nationell lagstiftning armlängdsprincipen på ett korrekt sätt? Utgångspunkten borde 
vara att dessa dokumentationsprinciper motsvarar OECD:s riktlinjer eller EUTPD:s modell 
av dokumentation i en master file och respektive bolags country file. I sammanhanget är 
det är troligt att lagstiftaren avsett den nationsspecifika dokumentationen i respektive kon-
cernbolags country file enligt EUTPD, vilket skulle motsvara de nationella syftena i propo-
sitionen, samt de EG-rättsliga avsikterna med att samordna internprissättning inom EU. I 
dagsläget har flertalet av EU:s medlemsstater formella dokumentationsregler i enlighet med 
OECD:s riktlinjer eller modellen i EUTPD. 

Uppsatsen bekräftar att det ofta är komplicerat och i praktiken problematiskt att tillämpa 
armlängdspriser för skatteändamål.190 Ett närmare samarbete mellan skatteförvaltningar och 
företag skulle kunna leda fram till fler lösningar. En ökad samordning av internprissätt-
ningsdokumentation mellan EU:s medlemsstater skulle kunna reducera bolagens fullgöran-
dekostnader, samt minska den osäkerhet som både skattskyldiga och myndigheter kan upp-
leva vid internprissättning. Utvecklingen av internprissättning inom EU kan därför komma 
att innebära att svenska bolag och koncerner anpassar sig till JTPF:s arbeten. Huruvida så 
blir fallet kan dock bero på vilka krav som ställs i den nationella lagstiftningen. Därför är 
det av intresse att jämföra de svenska lagförslagen av bolagens dokumentationsskyldighet 
med EUTPD:s modell av en master file, tillsammans med respektive country file.191 

Den främsta skillnaden mellan EUTPD och kraven i den svenska propositionen, är att 
EUTPD får anses som mer detaljerad.192 De svenska lagförslagen ter sig betydligt mindre 
specificerade och vilka krav som kan ställas på det materiella innehållet får utvecklas genom 
Skatteverkets föreskrifter. Den svenska dokumentationsskyldigheten utgår från en propor-
tionalitetsprincip som baseras på förutsättningarna i det enskilda fallet. De krav som ställs 
inom ramen för EUTPD bör därför uppfattas som tämligen konkreta och följaktligen mer 
långtgående, till skillnad mot de svenska lagförslagen som inte är lika exemplifierande. Av 
den anledningen är det mindre troligt att koncernbolag i Sverige väljer att upprätta doku-
mentation enligt EUTPD. Enligt min mening borde berörda bolag föredra att tillämpa de 
mer opreciserade svenska reglerna, vilket också ger större tolkningsmöjligheter för hur bo-
lagen skall använda dessa.  

Det bör dock påpekas att EUTPD:s slutliga genomslagskraft inte alltid beror på de krav 
som ställs i den nationella lagstiftningen. Även andra aspekter kan spela in i sammanhanget. 
Huruvida internationella koncerner inom EU tillämpar EUTPD kan bero på den nationella 
regleringen, liksom koncernens operationella och legala struktur, samt eventuella koncern-
bolag utanför EU. Det betyder att förutsättningarna i det enskilda fallet kan påverka bola-
gens upprättande av dokumentation, och därför är det svårt att dra några säkra slutsatser 
kring bolagens tillämpning av EUTPD. Däremot är det min personliga uppfattning att 
EUTPD bör ha betydelse för stora koncerner som endast är verksamma inom EU. Det är 

                                                 

190 Se avsnitt 2.5 och 2.6. 

191 Dokumentationsmodellen i EUTPD hittas i avsnitt 3.3.2 

192 Jfr avsnitt 3.3.3 med avsnitt 4.4. 
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mycket troligt att större genuina EU-koncerner kan dra nytta av denna samordning av do-
kumentationen mellan medlemsstaterna, vilket skulle kunna minska koncernens verkstäl-
landekostnader. En liten EU-koncern med till exempel endast ett moder- eller dotterbolag i 
Sverige, kommer förmodligen att anpassa sig till de mindre exemplifierande kraven här. 
Mot den bakgrunden menar jag att EUTPD främst kommer att användas av större EU-
koncerner som uteslutande bedriver sin verksamhet inom EU. 

4.6 Sammanfattning 

Skatteverkets osäkerhet vid hantering av internprissättning och otillförlitlig internprissätt-
ningsdokumentation kan leda till bristfälliga utredningar och resultera i statliga effektivitets-
förluster. Opålitliga utredningar kan även leda till en snedvriden skattekonkurrens och få 
negativa effekter på den internationella handeln. Nuvarande svenska dokumentationskrav 
är i allt för ringa utsträckning inriktade på internationella koncerntransaktioner och Skatte-
verkets behov av dokumentationsregler vid internprissättning har uppmärksammats genom 
regeringens lagförslag i propositionen 2005/06:169 ”Effektivare Skattekontroll”.  

Idag är internationella koncernbolag skyldiga att följa armlängdsprincipen i 14 kap. 19 IL 
och tillämpa marknadsmässiga priser vid gränsöverskridande interntransaktioner. Lagstifta-
ren förutsätter därmed att bolagen redan har utvecklade rutiner för interprissättning och 
dokumentationsregler vid internationella koncerntransaktioner är nästa steg i utvecklingen 
på området. Regeringens bakomliggande motiv med att införa sådana dokumentationsreg-
ler är att skydda den nationella skattebasen genom att effektivisera den statliga kontrollen 
och förhindra att det svenska skatteintresset försvagas gentemot länder med redan införda 
dokumentationsregler. Dessutom skall reglerna skapa en enhetlig dokumentation och öka 
bolagens förutsebarhet kring internprissättning. Detta skall ske utan att försvåra de skatt-
skyldigas hantering av nya regelverk. De svenska dokumentationsreglerna är avsedda att 
träda i kraft den 1 januari 2007. 

Lagstiftaren har valt att koppla dokumentationsskyldigheten till bolag med ekonomisk in-
tressegemenskap enligt 14 kap. 20 § IL. För att omfattas av dokumentationsreglerna skall 
aktieinnehavet överstiga 50 %, eller att det föreligger ett reellt inflytande genom kontroll av 
röster, ledning eller övervakning. När ett reellt inflytande föreligger förklaras inte närmare i 
propositionen. Detta kan leda till situationer där skattskyldiga och Skatteverket måste utre-
da om reglerna skall tillämpas eller inte. Detta kan inte anses lämpligt med tanke på reger-
ingens bakomliggande syfte att öka bolagens förutsebarhet i ärendet. Enligt min mening 
borde lagstiftaren istället utgått från Skatteverkets förslag att begränsa dokumentationsskyl-
digheten till en direkt eller indirekt kontroll av 50 % av rösterna.  

Även små och medelstora bolag skall upprätta dokumentation vid företagna interntransak-
tioner. Hur dokumentationskraven drabbar dessa bolag får Skatteverkets närmare föreskrif-
ter och senare praxis utvisa. Frågan är dock om den ökade belastningen på dessa bolag kan 
anses som skälig med tanke på bolagens resurser och struktur. Detta är en viktig fråga, inte 
minst med tanke på att majoriteten av de internationella bolag som finns i Sverige är bolag 
med mindre än 50 anställda. Min åsikt är att därför att mindre bolag, med färre än 10 an-
ställda och där koncerntillgångarna inte överstiger 24 miljoner kronor under de två senaste 
räkenskapsåren, borde undantas från dokumentationsreglerna med tanke på den ökade be-
lastning som drabbar dessa bolag. 

Bolagen är inte skyldiga att upprätta dokumentation före eller i samband med transaktio-
nen, men bör fastställa en analys som kan användas som underlag för dokumentationen. 
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Informationen i denna dokumentation skall bestå av en beskrivning av organisationen och 
verksamheten, en redogörelse av interntransaktionerna, en funktionsanalys, uppgifter om 
den valda prissättningsmetoden samt en jämförbarhetsanalys. Vilka krav som kan ställas på 
dokumentationen beror på förutsättningarna i det enskilda fallet, men kravet skall vara 
proportionerligt mot bolagens ökade kostnader och administrativa börda. Beträffande vilka 
uppgifter som skall ingå i den skriftliga dokumentationen har Skatteverket blivit tilldelade 
att meddela närmare föreskrifter. Det innebär att Skatteverket, tillsammans med senare 
rättspraxis, får betydelse för vilka dokumentationskrav bolagen kan förvänta sig av reglerna. 
Dokumentationen kan vara på svenska eller engelska och omfattas av 9 kap. 1-3 §§ sekre-
tesslagen. 

Dokumentationsreglerna är inte förenade med någon särskild sanktion utan de allmänna 
reglerna i TL är tillämpliga. Regeringen har dock uppmärksammat både materiella och for-
mella svårigheter i samband med bolagens internprissättning och den korresponderande 
dokumentationen. Ytterligare ett problem är att dokumentationen ofta baseras på subjekti-
va värderingar eller uppfattningar. Även här får Skatteverkets anvisningar och domstols-
praxis en avgörande betydelse för när bolagen inte kan anses ha fullgjort sin dokumenta-
tionsplikt. 

Syftet med lagregleringen är inte att skifta bevisbördan och regeringen framhåller att den 
primära bevisbördan fortfarande ligger på Skatteverket. Detta bör ställas mot det faktum att 
bolagen nu måste upprätta dokumentation som senare kan användas som bevismedel. Bo-
lagen åläggs därmed en dokumentationsbörda, vilket innebär att bolagen måste bli mer ak-
tiva i sin internprissättning. Även om bevisbördan fortfarande ligger på Skatteverket kom-
mer reglerna att öka myndighetens möjligheter att angripa avvikande internpriser.  

I relation till de svenska lagförslagen får dokumentationsmodellen i EUTPD anses som 
mer exemplifierande. Tillämpningen av EUTP beror främst på nationella dokumentations-
krav och koncernens struktur i övrigt. Sammantaget borde dock EUTPD komma att till-
lämpas av större EU-koncerner, medan små koncerner med ett svenskt moder- eller dot-
terbolag väljer att upprätta sin dokumentation enligt de svenska reglerna som inte är lika ut-
tömmande i sin formulering. 
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5 Slutsatser 

5.1 Inledning 

I inledningskapitlet presenterades uppsatsens syfte, vilket är att analysera vad den svenska 
dokumentationsskyldigheten av internationella interntransaktioner innebär för berörda 
koncernbolag och huruvida lagförslagen i propositionen 2005/06:169 ”Effektivare Skatte-
kontroll” kan anses som motiverade. Följaktligen uppkommer frågan om det finns andra 
alternativa lösningar? Utifrån uppsatsens tidigare kapitel skall jag nu besvara dessa frågor. 

5.2 Vad innebär svenska dokumentationsregler för bolagen? 

Frågeställningar om vilka krav som kan ställas på skattskyldiga genom att tillhandahålla in-
formation och dokumentation är ofta komplicerade, men oerhört viktiga. Ofta handlar det 
om att hitta en balans mellan de nationella skattemyndigheternas legitima intresse av att er-
hålla tillräckligt med information för att kunna kontrollera att internprissättningen följer 
armlängdsprincipen och de berörda koncernbolagens intresse av att inte behöva upprätta 
sådan dokumentation, vilket kan vara både resurs- och tidskrävande. Sett från bolagens 
perspektiv kan skyldigheten att upprätta dokumentation uppfattas som ett störande ele-
ment i den huvudsakliga näringsverksamheten. I samband med dokumentationsreglerna 
anser dock lagstiftaren att nyttan av statens kontrollbehov uppväger koncernbolagens öka-
de arbetsbelastning och kostnader. Detta kontrollbehov överträffar även Skatteverkets 
ökade belastning för att kunna bearbeta bolagens uppgifter. Totalt sett överstiger alltså sta-
tens kontrollbehov den ackumulerade ökningen av de samhällsmässiga resurser som krävs 
från både Skatteverket och berörda bolag för att kunna bearbeta och hantera internpris-
sättningsdokumentation på ett korrekt sätt.  

Redan idag ställer den svenska lagstiftaren vissa krav på koncernbolagen beträffande deras 
internprissättning. Enligt korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL skall bolag tillämpa mark-
nadsmässiga priser vid gränsöverskridande koncerntransaktioner. Därmed förutsätts kon-
cernbolag som bedriver näringsverksamhet här i landet, känna till och följa armlängdsprin-
cipen i samband med interntransaktioner. Dessutom skall bolagen för närvarande kunna 
styrka att armlängdsprincipen har följts genom att lämna verifierande dokument efter Skat-
teverkets förfrågan enligt bestämmelserna i TL och LSK. Utöver detta menade regeringen, 
vilket jag tidigare påpekat, att ”…de flesta internationellt verksamma företag är dock väl förtrogna 
med vad olika staters lagstiftning och skattemyndigheter ställer för krav i fråga om dokumentation avseende 
transaktioner med företag i intressegemenskap.”193 Dessa antaganden om att svenska internationel-
la bolag är väl medvetna om armlängdsprincipen och väl förtrogna med andra staters do-
kumentationskrav kan dock uppfattas som något förhastade. Jag betvivlar att majoriteten 
av de cirka 19 000 internationella bolag som finns i Sverige anser sig vara bekanta med den 
praktiska tillämpningen av armlängdsprincipen eller följande nationella dokumentationsreg-
ler.194 Återigen bör det framhållas att armlängdsprincipen sällan är ”rak och enkel att tilläm-
pa”, något som OECD också anmärkte i riktlinjerna.195 Svårigheterna ligger främst i att be-
stämma ett korrekt pris som kan godtas av både bolag och myndighet, samt att visa vilket 
                                                 

193 Se avsnitt 4.4.1. 

194 Se avsnitt 4.1 där statistiken är hämtad från Institutet för Tillväxtpolitiska Studier, ITPS. 

195 Se avsnitt 2.6 angående vissa praktiska problem med armlängdsprincipen. 
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underlag som ligger till grund för bedömningen i det enskilda fallet. Även om multinatio-
nella koncerner vanligen har mer utvecklade rutiner för internprissättning, är det nog ovan-
ligt att små och medelstora bolag känner sig väl förtrogna med internprissättningsfrågor. 
Det bör tilläggas att en klar majoritet av de internationella bolagen i Sverige är just små och 
medelstora bolag. Därför anser jag att lagstiftarens antagande om att dokumentationsskyl-
digheten borde bli av ”tämligen okomplicerad karaktär” inte kan anses som realistiskt med tan-
ke på den struktur av små och medelstora internationella bolag som för närvarande existe-
rar i Sverige.196 Följdfrågan blir givetvis hur bolagen skall kunna bli förtrogna med intern-
prissättning och de svenska dokumentationskraven? Med andra ord, hur skall bolagen kun-
na dokumentera något som inte alltid är en exakt vetenskap?  

Med anledning av de aktuella dokumentationsreglerna borde det finnas en önskan från bo-
lagens sida att det utvecklas konkreta lagregler för att redan i startskedet av en utredning 
kunna arbeta med relevant material på ett effektivt sätt. Följaktligen skulle bolagens känne-
dom öka, samtidigt som dokumentationen skulle bli mer samordnad och lätthanterlig. Jag 
återkommer till detta nedan, där jag diskuterar lagstiftarens utformning av lagtexten i för-
hållande till dess syfte. Emellertid är det givet att de svenska dokumentationsreglerna vid 
internprissättning kommer att resultera i ökade merkostnader för bolagen, inte minst på 
grund av en ökad administrativ belastning. Denna ökade arbetsbelastning innebär att bola-
gen tidigt bör se över sina rutiner för internprissättning och på så sätt utveckla en intern-
prissättningspolicy för att underlätta hanteringen av internpriser och dokumentation av så-
dana priser. Detta borde främst gälla de små och medelstora bolag som för närvarande 
saknar rutiner för internprissättning. Genom att införa en dokumentationsskyldighet i den 
svenska skattelagstiftningen bör de bolag som omfattas av reglerna att i ett tidigt skede ar-
beta fram ett underlag för sin dokumentation. Detta skulle minska riskerna för att bolagen 
senare måste rekonstruera tidigare koncerntransaktioner. Om bolagen har ett tillförligt un-
derlag i ett tidigt skede, skulle detta innebära ett minskat anspråk på koncernens resurser, 
till skillnad från efterkonstruktioner. Detta skulle kunna resultera i ökade effektivitetsvinster 
för bolagen. Tidigt utvecklade rutiner tillsammans med en etablerad internprissättningspoli-
cy, skulle inte bara kunna leda till en smidigare hantering av bolagens internprissättning, 
utan också till en mer tillförlitlig dokumentation. Ju mer tillförlitligt underlaget och doku-
mentationen är, desto starkare bevismedel kan bolagen presentera vid en utredning. En till-
förlitlig dokumentation borde därför minska risken för påföljande sanktioner. Det är också 
troligt att pålitliga dokumentationsrutiner skapar bättre förutsättningar för en snabbare 
skatterevision av Skatteverket. Dokumentationsskyldigheten behöver därför inte enbart få 
negativa följder. För sådana bolag som saknar strukturerade internprissättningsrutiner kan 
dokumentationsskyldigheten innebära att bolagen upptäcker nya möjligheter. Även om do-
kumentationsreglerna innebär en ökad belastning kan bolagen få en uppfattning om vad in-
ternprissättning egentligen innebär för koncernen som helhet. Kanske upptäcker koncer-
nen att det finns vissa möjligheter till en omstrukturering av de olika bolagens funktioner 
och att på så sätt minska onödiga skattekostnader. Detta måste naturligtvis ske i enlighet 
med nationell lagstiftning beträffande internprissättning. Mot den bakgrunden skulle kon-
cernen kunna utveckla sin internprissättningspolicy och samtidigt öka den interna kontrol-
len för att uppnå en skatteoptimering. Detta scenario borde främst vara fallet för små och 
medelstora koncerner som bedriver verksamhet i ett fåtal länder, eller åtminstone i ett an-
nat land. 

                                                 

196 Se avsnitt 4.4.2 c) där små och medelstora bolag diskuteras i samband med dokumentationsreglernas om-
fattning. 
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För stora multinationella koncerner, med ett svenskt moderbolag eller koncernbolag i Sve-
rige, bör inte den svenska dokumentationsskyldigheten bli lika omfattande som för små 
och medelstora koncerner. Multinationella koncerner borde ofta stöta på internprissätt-
ningsfrågor och rutiner eller kalkyler för bolagens beräkning av internpriser borde därför 
redan finnas inom koncernen. Normalt sett har alltså dessa koncerner redan en internpris-
sättningspolicy och etablerat metoder för att lättare kunna dokumentera transaktionerna. 
När lagstiftaren förutsatte att de flesta internationella bolag i Sverige redan är insatta i andra 
länders dokumentationskrav, var det nog främst dessa multinationella koncerner som lag-
stiftaren avsåg. Intressant är dock hur dessa koncerner kommer att förhålla sig till de 
svenska dokumentationsreglerna. Denna fråga beror till stor del på koncernens struktur, 
men en EU-koncern med bolag i Sverige borde föredra den harmoniserade dokumenta-
tionsmodellen i EUTPD.197 Skulle däremot den multinationella koncernen ha bolag i Sveri-
ge och ytterligare koncernbolag utanför EU kan utgången bli annorlunda. Om koncernen 
har bolag i länder med dokumentationskrav som får anses som mer omfattande än de 
svenska reglerna, är det också mer troligt att koncernen upprättar dokumentation utifrån 
det lands lagstiftning som ställer de mest genomgripande dokumentationskraven. Logiskt 
sett borde alltså koncernen samordna sin dokumentationshantering i linje med just den sta-
tens dokumentationskrav. Det betyder att i situationer när koncernen omfattas av de 
svenska dokumentationsreglerna kan istället koncernen komma att automatiskt upprätta 
dokumentationen enligt de mest långtgående nationella dokumentationskrav som koncer-
nen har baserat sin internprissättningspolicy på. Genom detta förfarande har inte bara kon-
cernen samordnat sin internprissättningsdokumentation, den har även garderat sig mot 
eventuella sanktioner på grund av skillnader i nationella dokumentationskrav. I det avseen-
det borde också de svenska dokumentationsreglerna uppfattas som mindre problematiska 
för multinationella koncerner. 

5.3 De svenska dokumentationsreglerna – en ramlagstiftning 

I den svenska lagstiftningen regleras internprissättning i 14 kap. 19-20 §§ IL. Trots detta 
saknar såväl lagtext som förarbeten direkt vägledning för den praktiska tillämpningen. Där-
för är det inte helt felaktigt att likna internprissättning vid en internationell princip istället 
för ett svenskt, avgränsat juridiskt kunskapsområde. Frånvaron av precisa lagregler har 
även resulterat i en viss osäkerhet kring internprissättning och armlängdsprincipen. Denna 
osäkerhet återspeglas också genom de fåtal rättsfall som tolkats av svensk domstol. En lo-
gisk utveckling borde därför vara att utveckla detaljerade dokumentationsregler för att an-
gripa internprissättningsproblem. I det avseendet borde lagstiftaren vara angelägen om att 
konkretisera dokumentationsreglernas omfattning och följande krav. Huruvida lagförslagen 
kan anses som motiverade beror på hur lagtexten är formulerad, vilka konsekvenser den 
får, samt om utformningen av förslagen är i enlighet med lagstiftarens skäl till att införa 
reglerna. Som tidigare nämnts är dokumentationsskyldigheten avsedd att skydda skatteba-
sen och effektivisera skattekontrollen. Reglerna ansågs även nödvändiga med tanke på att 
bevara det nationella skatteintresset gentemot länder som redan har sådan lagstiftning. Ett 
annat motiv var att bolagens dokumentationsskyldighet skulle minska osäkerheten kring in-
terprissättning och således öka bolagens förutsebarhet vid interntransaktioner.198  

                                                 

197 Detta diskuterades i kapitel 3 och utvecklades i avsnitt 4.5. 

198 Lagstiftarens motiv presenterades i avsnitt 4.4.1. 
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Vid en jämförelse av lagtextens syfte och utformning bör två frågor ställas. Den första frå-
gan är om lagstiftaren på ett tydligt sätt fastställer kretsen av skattskyldiga som omfattas av 
dokumentationsreglerna. Regeringen ansåg att om dokumentationsskyldigheten skulle 
sammankopplas till bolag med ekonomisk intressegemenskap enligt 14 kap. 20 § IL fullt ut, 
skulle en alltför stor krets av skattskyldiga omfattas av reglerna. För att dokumentations-
skyldigheten inte skall innebära ett alltför långtgående krav begränsades kretsen till bolag 
med mer än 50 % av aktierna, eller med ett reellt inflytande på bolagens agerande genom 
kontroll av röster, övervakning eller ledning. Beträffande kapitalandelar borde det inte vara 
några problem att fastställa om bolaget omfattas av reglerna. Desto svårare blir det dock att 
fastställa när bolagen innehar någon form av kontroll som innebär ett reellt inflytande. Ge-
nom att inte precisera kretsen av skattskyldiga som omfattas av reglerna i detta ärende an-
ser jag att lagstiftaren motverkar syftet med att öka förutsebarheten kring internprissätt-
ning. Följaktligen drabbar detta både bolag och Skatteverket på ett negativt sätt. Följden 
blir att bolag som möjligen kan anses ha reell kontroll genom röster, ledning eller övervak-
ning, först måste utreda huruvida de är tvungna att tillämpa dokumentationsreglerna eller 
inte. Detta kan aldrig öka bolagens förutsebarhet, snarare tvärtom. 

Den andra frågan är om lagstiftaren fastställer vilka dokumentationskrav som kan ställas på 
bolagen, det vill säga om kravet på det materiella innehållet är påtagligt för den skattskyldi-
ge. I propositionen fastslås att ramarna för vad dokumentationen skall innehålla skall anges 
i lagen.199 Lagförslaget anger att dokumentationen skall innehålla de fyra delar som är nöd-
vändiga för att fastställa ett armlängdspris, det vill säga en beskrivning av företaget, organi-
sationen och verksamheten, en redogörelse av transaktionen, en förklaring av aktuell pris-
sättningsmetod samt en jämförbarhetsanalys. Enligt min mening är dessa fyra element ock-
så de enda ramar som fastställs i lagen genom 19 kap. 2 b LSK (se Bilaga I). Däremot ställs 
inga tydliga krav på vad dessa beskrivningar materiellt sett skall innehålla. Istället påpekar 
lagstiftaren att dokumentationskravet bör bestämmas utifrån transaktionens karaktär och 
storlek, vilket betyder att kravet på bolagens dokumentation beror på förutsättningarna i 
det enskilda fallet. Att regleringen får denna form av en ramlagstiftning kan däremot inte 
anses som överraskande med hänsyn till områdets komplexa karaktär. Jag har tidigare på-
pekat att internprissättning inte är någon exakt vetenskap och armlängdsprincipen är inte 
alltid ”rak och enkel att tillämpa”, vilket bör eller snarare måste reflekteras i de följande do-
kumentationskraven.200 Därför faller det sig naturligt att lagstiftaren inte ställer några direk-
ta formkrav eller preciserade bestämmelser i samband med dokumentationsskyldigheten. 
På så sätt finns det möjligheter för att kunna tillämpa en bred tolkning av dokumentations-
kraven och reglerna får senare kompletteras med Skatteverkets senare föreskrifter och 
domstolarnas praxis. Med hänsyn till de krav som rimligen kan ställas på skattskyldiga får 
ramlagstiftningen anses som genomtänkt, eller rent utav nödvändigt för regleringen av in-
ternprissättningsdokumentation. Alltför precisa regler skulle förmodligen slå hårdare mot 
de skattskyldiga, speciellt med tanke på de praktiska tillämpnings- och tolkningssvårigheter 
som armlängdsprincipen kan medföra. Genom att dokumentationsreglerna uttrycks som en 
ramlagstiftning kan inte heller lagstiftaren fastställa några direkta sanktionsregler vid 
bristande medverkan eller otillräcklig dokumentation. Istället skall de redan fastställda sank-
tionsreglerna i TL tillämpas och det är främst Skatteverket som avgör när bolagen inte kan 
anses ha fullgjort sin dokumentationsskyldighet. Eftersom 19 kap. 2 b § LSK endast sätter 

                                                 

199 Se regeringens sammanfattning av dokumentationsreglerna i avsnitt 4.4. 

200 Se avsnitt 2.6. 
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upp vissa ramar för innehållet av dokumentationen, är det naturligt att bedömningen av 
eventuella sanktioner innebär en subjektiv tolkning av bolagens rekvisit och uppfattningar. 

Jag visade ovan att dokumentationsskyldigheten, oavsett hur dokumentationskraven är de-
finierade, kommer att påverka berörda bolag på ett eller annat sätt. Mer intressant är att se 
vilken effekt reglernas ordalydelse har på bolagen. Utifrån de analyserande inslagen i kapitel 
4, anser jag att den föreslagna lagtexten, trots områdets komplexa karaktär, får anses som 
alltför allmän och lämnar alldeles för stora tolkningsfrågor som Skatteverkets föreskrifter 
senare får fylla. Allmänna anvisningar och lagregler har i praktiken visat sig vara svåra att 
hantera för både skattskyldiga och myndigheter, vilket även svensk praxis och den relativt 
långsamma utvecklingen av internprissättning tyder på. Det är därför tvivelaktigt om den 
föreslagna utformningen av dokumentationsreglerna är adekvat med tanke på de skattskyl-
digas hantering av reglerna. Med hänsyn till områdets komplexa karaktär borde ramarna för 
bolagens dokumentationsskyldighet markeras genom något mer preciserade lagregler. Ut-
formningen och tillämpningen av den tänkta lagstiftningen bör inte motverka eller under-
gräva de bakomliggande syftena. Idag finns både ett statligt och bolagsmässigt behov av 
konkreta, materiella regler i samband med dokumentationsskyldigheten, vilket på längre sikt 
skulle förbättra kvaliteten på bolagens internprissättningspolicy och dokumentationen skul-
le bli mer enhetlig. Den föreslagna dokumentationsskyldigheten anser jag vara mer generell 
än vad som är nödvändigt. Att den planerade lagstiftningen stadgas som ett ramverk är rim-
ligt med tanke på ämnets komplicerade bakgrund, men frågan är om reglerna är anpassade 
efter svenska förutsättningar? Detta anser jag vara diskutabelt. Helt klart är att reglerna ökar 
Skatteverkets möjligheter att kontrollera interntransaktioner och därmed skydda den natio-
nella skattebasen genom effektiviserade revisioner. Däremot är det inte lika säkert att bola-
gens förutsebarhet kring internprissättning ökar, eller att dokumentationen kommer att bli 
mer enhetlig. Varför jag är tveksam till att dessa syften verkligen kommer att förverkligas, 
beror just på att reglerna karakteriseras som en ramlagstiftning utan precisa anvisningar. 
Hur skall till exempel små och medelstora koncerner med bolag i Sverige kunna utveckla en 
internprissättningspolicy när bolagen får anses ha otillräcklig information om vad lagtexten 
fodrar av dokumentationen. Dessa bolag lär knappast öka sina kunskaper eller uppleva nå-
gon förbättrad förutsebarhet kring internprissättning. På den punkten underminerar därför 
propositionens lagförslag några av de bakomliggande motiven till regleringen. Mot den 
bakgrunden anser jag att dokumentationsskyldighetens utformning inte kan anses som 
lämplig med tanke på lagstiftarens subjektiva avsikter bakom regleringen. Enligt min me-
ning ökar därför bolagens dokumentationsbörda, men detta utan att uppnå det eftersträva-
de resultat som lagstiftaren avsåg med reglerna. Även om dokumentationsreglerna är nöd-
vändiga för att tillgodose statens kontrollbehov kan de följaktligen inte anses motiverade 
utifrån ett bolagsmässigt perspektiv. 

5.4 Den framtida utvecklingen 

Den föreslagna dokumentationsskyldigheten utmärks som en ramlagstiftning, där ramarna 
består av en beskrivning av företaget, organisationen och verksamheten, en redogörelse av 
koncerntransaktionen, uppgifter om vald prissättningsmetod samt en jämförbarhetsanalys. 
Tomrummet mellan dessa ramar kommer att fyllas genom Skatteverkets senare föreskrifter 
om dokumentationens materiella innehåll. Sammantaget innebär detta att den planerade 
dokumentationsskyldigheten belastar både berörda bolag och myndigheter med ett stort ut-
redningsansvar för att kunna tillämpa reglerna på ett adekvat sätt. Lagstiftaren lägger ett 
stort ansvar på Skatteverket och respektive domstol, vilka senare får tolka kravens egentliga 
innehåll. Det är därför troligt att de reella dokumentationskrav som dokumentationsskyl-
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digheten innebär för internationella bolag kommer att fastställas genom praxis. Utifrån det-
ta resonemang kan det ifrågasättas om inte fördelningen av samhällets resurser bättre skulle 
effektiviseras genom att bolagen upprättar dokumentation efter en direkt förfrågan från 
Skatteverket. Detta kan mycket väl vara fallet, men jag vill dock betona att, även om regler-
na tar formen av en ramlagstiftning, kan inte felaktig prissättning enbart elimineras genom 
kontroll på en direkt begäran. Det främsta sättet att angripa avvikande internpriser borde 
vara att realisera konsensus kring de metoder och den dokumentation som utgör underlag 
för statens bedömning av prissättningen. Vid den svenska implementeringen är det Skatte-
verkets föreskrifter som indirekt fastställer dokumentationskraven. Skatteverket styr därför 
i viss mån samordningen av bolagens dokumentation och därmed den fortsatta utveckling-
en av internprissättning i Sverige. Även domstolarnas tolkning av dokumentationskraven 
bör beaktas för den framtida tillämpningen av reglerna. Huruvida konsensus slutligen 
kommer att förverkligas, återstår att se genom myndigheternas praktiska tillämpning av do-
kumentationsskyldigheten. 

För att återkoppla till uppsatsens syfte och de frågeställningar som ställdes där, vill jag un-
derstryka att de svenska lagförslagens oklara formuleringar stundvis motverkar, eller åtmin-
stone undergräver lagstiftarens avsikter med regleringen. Även om reglerna uttrycks som en 
ramlagstiftning och lämnar stora möjligheter för extensiva tolkningsmetoder, kommer be-
stämmelserna att påverka bolagen på ett eller annat sätt. Med detta tänker jag främst på att 
utvecklingen av fler materiella regler inte sällan leder till fler tolkningstvister. Med stor san-
nolikhet bör därför antalet konflikter mellan skattskyldiga och myndigheter att öka. Trots 
de svenska reglernas allmänna karaktär kommer bolagen bli tvungna att lägga resurser på 
sin dokumentationshantering för att undvika eventuella konflikter med Skatteverket. I och 
med att bolagen påtvingas en formell dokumentationsbörda ökar Skatteverkets möjligheter 
till utredningar och eventuella justeringar. Detta borde vara fallet, även om den primära be-
visbördan fortfarande ligger på Skatteverket. Den ökade risken för en eventuell skatteut-
redning får också anses som en av de främsta anledningarna till att dokumentationsreglerna 
är ett viktigt steg i utvecklingen av internprissättningsfrågor på längre sikt. Även om doku-
mentationsreglerna för närvarande inte kan anses som förenliga med lagstiftarens syfte att 
öka bolagens förutsebarhet av internprissättningsfrågor eller att skapa en mer samordnad 
internprissättningsdokumentation, är det inte omöjligt att den framtida utvecklingen och 
tillämpningen av reglerna kan resultera i en ökad medvetenhet på området. Enligt min me-
ning är det mer sannolikt att dokumentationsreglerna kommer att uppfylla lagstiftarens 
samtliga bakomliggande motiv först när den så kallade implementeringsfasen är över och 
de verkliga dokumentationskraven är fastställda. Den föreslagna dokumentationsskyldighe-
ten får därför ses som en ramlagstiftning som förmodligen kommer att uppfylla sina syften, 
fast på lång sikt. 
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Bilaga 1 

 

19 kap, 2 a § LSK 

Den som är skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet skall, i fråga om transaktioner 
med ett företag som är begränsat skattskyldigt enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen 
(1999:1229), upprätta skriftlig dokumentation avseende dessa transaktioner. 

 

Första stycket gäller dock bara om det finns en sådan ekonomisk intressegemenskap som 
anges i 14 kap. 20 § inkomstskattelagen. Om den ekonomiska intressegemenskapen uteslu-
tande kan hänföras till ett företags direkta eller indirekta kapitalinnehav i ett eller flera andra 
företag behöver dokumentationen upprättas bara om kapitalandelen i varje led uppgår till 
mer än 50 procent. 

 

19 kap, 2 b § LSK 

Dokumentationen enligt 2 a § första stycket skall innehålla 

1. en beskrivning av företaget, organisationen och verksamheten. 
2. uppgift om arten och omfattningen av transaktionerna, 
3. en funktionsanalys, 
4. en beskrivning av vald prissättningsmetod, och 
5. en jämförbarhetsanalys. 

 

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om 
vilka uppgifter som ska ingå i dokumentationen.  

 

 


