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Sammanfattning 

Ända sedan HFD meddelade dom i det så kallade OMX-målet har osäkerhet förelegat 

kring företrädesrätten mellan skatteavtal och svenska interna regler. Innan HFD:s avgöran-

de i OMX-målet var uppfattningen att skatteavtalets innehåll skulle respekteras. I OMX-

domen dömde HFD till fördel för en intern regel framför reglerna i ett skatteavtal. Efter 

OMX-domen fick SRN mottaga flera frågor om förhandsbesked avseende förhållandet 

mellan skatteavtal och interna regler. I december 2010 avgjorde HFD tre förhandsbesked 

som överklagats från SRN. I dessa domar tydliggjorde HFD för den generella huvudregeln, 

att skatteavtalet ska ges företräde framför interna regler. HFD hänvisade därmed tillbaka till 

den uppfattning som var innan OMX-domen. 

Syftet med uppsatsen är att utreda normhierarkin mellan skatteavtal och interna regler samt 

huruvida 2010 års domar kan anses ha givit uttryck för en allmängiltig princip och huruvida 

denna ska anses gälla i framtiden. 

De slutsatser som presenteras i denna uppsats är att 2010 års fall borde avgjorts i plenum 

för att på ett tydligt sätt ta avstånd från HFD:s synsätt i OMX-domen. Eftersom inget ple-

niavgörande gjordes kommer synsättet från OMX-domen att leva vidare. HFD öppnade 

även upp för en för en undantagsregel i 2010 års fall där interna regler, i vissa fall, ska ges 

företräde. Enligt HFD är denna undantagsregel tillämplig när lagstiftaren gett klart uttryck 

att en intern regel ska ges företräde, antingen genom lagtext eller att det uttryckligen fram-

går av förarbeten till lagtexten. Enligt författaren är det oklart hur tydlig lagstiftaren måste 

uttrycka sin vilja om ett sådant undantag. Enligt författaren kommer det i framtiden uppstå 

situationer där osäkerhet råder kring företrädesrätten mellan skatteavtal och interna regler 

och huruvida då en intern regel ska ges företräde framför regler i ett skatteavtal.  
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Abstract 

Ever since the HFD delivered the judgment in the OMX-case there has been an uncer-

tainty concerning the superiority between tax treaties and Swedish tax law. The general 

opinion, before the judgment in the OMX-case, was that the content in the tax treaties 

should be adhered. In the OMX-case the HFD ruled in favour of an Swedish national tax 

rule. Due to the uncertainty that the OMX-case led to the SRN received a number of pre-

liminary rulings. In December of 2010 the HFD delivered judgment in three cases pending 

before it that had been appealed from the SRN. In these three judgments the HFD clari-

fied that the general rule is that the tax treaties should take precedence over Swedish na-

tional tax law.  

The purpose of this thesis is to study the hierarchy between tax treaties and Swedish na-

tional tax law and to examine whether or not the judgements delivered in 2010 is an ex-

pression for a general principle and if this is deemed to be relevant also in the future. 

The conclusions presented in this thesis is that the judgements delivered in 2010 should 

have been delivered in plenary sessions to derogate from the HFDs approach in the OMX-

case. Due to the fact that there were no plenary sessions the HFDs approach in the OMX-

case will still remain. In the judgements from 2010 the HFD also made it possible to an ex-

ception where national rules in some cases have precedence over tax treaties. According to 

the HFD this exception is applicable when the legislature clearly has expressed that a na-

tional rule should have precedence. According to the author of this thesis it is uncertain 

how clear the legislature must express such an exception. According to the author of this 

thesis there will occur situations in the future concerning the uncertainty of precedence be-

tween tax treaties and Swedish national tax law and if a national rule will be given prece-

dence over a rule in a tax treaty. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sverige som stat är suverän att själv bestämma omfattningen av den interna beskattningen. 

På det internationella skatteområdet har Sverige ingått överenskommelser med andra stater 

avseende beskattningen staterna emellan, så kallade skatteavtal.1 Skatteavtalen fördelar be-

skattningsrätten mellan två eller flera stater då staternas skatteanspråk kolliderar beträffande 

samma inkomst. Skatteavtalen är även en del av folkrätten. Syftet med skatteavtalen är i 

huvudsak att lindra eventuell internationell juridisk dubbelbeskattning.2 För att få ett väl 

fungerande skatteavtalssystem innebär åtagandena i ett skatteavtal att Sverige som stat av-

står en del av sitt beskattningsanspråk enligt den interna rätten till förmån för reglerna i 

skatteavtalet.3  

Under de senaste tre åren har en internationell skattedebatt förts i Sverige beträffande tolk-

ningen av företrädesrätten mellan svenska skatteavtal och de interna beskattningsreglerna.4 

Debatten har i stor utsträckning varit fokuserad på det avgörande Högsta förvaltningsdom-

stolen (HFD, tidigare benämnd Regeringsrätten) meddelade den 3 april 2008, den så kalla-

de OMX-domen5. HFD avgjorde att regler i intern svensk rätt, som utvidgar en persons 

skattskyldighet i Sverige, ska ha företräde framför införlivade skatteavtal. Vidare uttalade 

HFD att vid regelkollision mellan skatteavtal och svensk intern rätt ska senare lag gå före 

tidigare lag, oavsett om den tidigare lagen är ett i Sverige införlivat skatteavtal.6 

I tidigare avgöranden7 från HFD har uppfattningen varit att skatteavtal ska tillämpas med 

beaktande av de principer som finns uppställda för tolkning av folkrättsliga avtal och som 

vidare har kodifierats i Wienkonventionen8.  

                                                 
1 Inkomstskattelagen (1999:1229) 2:35. 

2 Dahlberg, M, Svensk skatteavtalspolitik och utländska basbolag, s. 61. 

3 Dahlberg, M, Internationell beskattning, s. 154-155. 

4 Se bland annat Dahlberg, SN 2008, s.482-490; Mutén, SvSkt 2008, s. 353-357; Kleist, SN 2008, s. 708-714; 
Hultqvist, SvSkt 2010, s. 520-534. 

5 RÅ 2008 ref. 24. 

6 Högsta förvaltningsdomstolens dom i RÅ 2008 ref. 24, s. 150-151. 

7 Exempelvis RÅ 1987 ref. 162 och RÅ 1996 ref. 84. 

8 Sverige undertecknade 1969 års Wienkonvention år 1974 och den trädde i kraft den 27 januari 1980 (SÖ 
1975:1). 
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I 1969 års Wienkonvention finns bland annat regler uppställda hur internationella traktat, 

som till exempel skatteavtal, ska tolkas. Enligt artikel 31 i konventionen ska en traktat tol-

kas mot bakgrund av traktatens ändamål och syfte. Utifrån detta har HFD som huvudregel 

valt att tolka skatteavtal enligt avtalets gängse mening samt avtalsparternas gemensamma 

vilja. Tolkningen har givit uttryck för uppfattningen att skatteavtal ska tolkas med beaktan-

de av avtalets principer och som vidare har kodifierats av Wienkonventionen. Företräde har 

således getts till skatteavtalet, framför de svenska interna reglerna.9  

OMX-domen bidrog till stor förvirring hur företrädesrätten mellan skatteavtal och svenska 

interna regler ska tolkas i framtiden. Skatterättsnämnden (SRN) fick, efter domen, mottaga 

flera frågor om förhandsbesked10 avseende företrädesrätten mellan skatteavtal och interna 

regler, frågor som tidigare varit tämligen självklara. 

I december 2010 avgjorde HFD tre avgöranden11 beträffande företrädesrätten vid regel-

konkurrensen mellan skatteavtal och interna skatteregler. I dessa domar hänvisade HFD 

tillbaka till gällande rätt innan OMX-domen, att skatteavtal generellt ska anses ha företräde 

framför interna regler.12 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att utreda normhierarkin och regelkonkurrensen mellan skatteavtal 

och de svenska interna skattereglerna. Vidare ska belysning ske av huruvida HFD:s senaste 

avgöranden, att skatteavtal ska gälla framför intern rätt, kan anses ha givit uttryck för en 

allmängiltig princip och således fortsättningsvis ska gälla i framtiden.  

Uppsatsen ska avgränsas till att endast omfatta de svenska skattereglerna och den rättsprax-

is som finns inom området, diskussion kommer således enbart utgå från ett svenskt per-

spektiv. Någon närmare analys om andra staters skatteregler eller av EU-rätten är således 

irrelevant. Vidare kommer RÅ 2008 not. 61 lämnas utan presentation för att undvika upp-

repningar, då fallet nästan var identiskt med OMX-domen. 

                                                 
9 RÅ 1987 ref. 162, s. 506 och RÅ 1996 ref. 84, s. 358. 

10 Exempelvis, Skatterättsnämndens förhandsbesked den 2 april 2009 med dnr 73-08/D, Skatterättsnämndens 
förhandsbesked den 22 december 2009 med dnr 43-09/D och 131-08/D och Skatterättsnämndens för-
handsbesked 30 november 2009 med dnr 13-09/D. 

11 Högsta förvaltningsdomstolens domar den 14 december 2010 i mål nr 283-10, 216-10 och 2662-09. 

12 RÅ 2010 ref. 112, s. 5.  



 

 
3 

1.3 Metod och material  

Uppsatsen kommer att utgå från en traditionell juridisk metod13. Den juridiska metoden in-

kluderar även rättskälleläran14 och dess rättskälleprinciper. Rättskällorna kommer i uppsat-

sen att studeras i hierarkisk ordning efter lag, lagförarbeten, rättspraxis, doktrin samt rele-

vanta artiklar på området.15  

Vidare i uppsatsen kommer en deskriptiv metod16 att användas. I avsnitt två kommer me-

toden att användas för att klargöra hur de svenska interna skattereglerna, respektive svens-

ka skattavtal ser ut. Därefter kommer en jämförelse göras avseende utvecklingen av det 

svenska rättsystemets syn på företrädesrätten mellan svenska skatteavtal och svenska inter-

na regler. I uppsatsen kommer slutligen en problembaserad metod att användas för att ana-

lysera och utreda huruvida gällande rättspraxis inom området, i framtiden, är att förlita sig 

på.    

Materialet som kommer att användas i uppsatsen är i huvudsak rättspraxis och doktrin, och 

till viss del även lagtext. Både HFD:s avgöranden och SRN:s förhandsbesked kommer vara 

av vikt för uppsatsen. Eftersom HFD är högsta instans har dess avgöranden prejudicerande 

värde och avgörandena är således av betydelse för djupare förståelse av företrädesrätten 

mellan skatteavtal och svenska interna regler. Även SRN:s förhandsbesked är av intresse, 

trots att beskeden inte har något prejudicerande värde, då nämndens besked ofta innehåller 

väldigt utförliga diskussioner. Vanligtvis analyserar SRN även HFD:s ställningstaganden 

från tidigare avgöranden. Skatteverkets handledning för internationell beskattning kommer 

också att studeras och användas i uppsatsen för att beskriva skatteavtalens innebörd och 

syfte, trots det faktum att handledningen enbart är en rekommendation och har ett lågt 

rättskällevärde.   

Eftersom rättsområdet är mycket omdiskuterat kommer även artiklar som är av betydelse 

för uppsatsen att studeras. Det urval av artiklar som kommer att studeras i uppsatsen, är de 

artiklar författaren funnit och ansett mest relevanta. 

                                                 
13 Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 37. 

14 Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 36. 

15 Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 37. 

16 Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 66. 
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2 Skatteavtalens ställning i Sverige 

2.1 Bakgrund till den svenska interna rätten 

2.1.1 Beskattningsrätten i Sverige 

I Regeringsformen17 (RF) 1:1 fastslås att all offentlig makt i Sverige utgår från folket och 

den offentliga makten utövas under lagarna. Av detta framkommer att Sverige som stat är 

suverän att utforma den interna lagstiftningen i Sverige. På skatterättens område innebär 

det att Sverige har rätt att utforma och bestämma omfattningen av den egna interna be-

skattningsrätten. Enligt RF 8:3 ska de svenska interna föreskrifterna inom skatterätten 

meddelas av riksdagen genom lag. Innebörden ger uttryck för den skatterättsliga legalitets-

principen, ingen skatt utan lag.  

I Sverige grundas den svenska beskattningsrätten i huvudsak på beskattning av skattesub-

jekt som har tillräcklig anknytning till Sverige. Skattesubjektet beskattas således i Sverige för 

alla sina inkomster.18 För att en stat ska kunna fastställa sitt beskattningsanspråk uppställs 

olika kriterier i olika staters interna lagstiftning. Kriterierna kan skilja sig väsentligt beträf-

fande fysiska och juridiska personer. Allmänt kan sägas att det krävs att både en fysisk och 

juridisk person måste ha stark anknytning till Sverige för att Sverige ska beskatta inkomsten 

eller förmögenhetstillgången.19  

2.1.2 Begreppet skattskyldig 

I Sverige kan en skatteskyldig antingen vara obegränsat eller begränsat skattskyldig för sina 

inkomster. Ett skattesubjekt som är obegränsat skattskyldigt i Sverige är i princip skattskyl-

digt för alla sina inkomster, oavsett härkomst.20 Begränsat skattskyldiga är däremot enbart 

skattskyldiga för vissa inkomster.21  

Huvudsakligen finns två principer som avgör var beskattning ska ske, hemvist- och käll-

statsprincipen.22 Hemvistprincipen innebär att de skattesubjekt som anses hemmahörande i 

en stat anses obegränsat skattskyldiga i den staten, oavsett vilken stat inkomsten eller för-

                                                 
17 Regeringsformen (1974:152). 

18 IL 3:8 och 6:4. 

19 Dahlberg, M, internationell beskattning, s. 31 och 40. 

20 IL 3:8 och 6:4. 

21 IL 3:17 och 6:7. 

22 Pelin, L, Internationell skatterätt - i ett svenskt perspektiv, s. 17-21. 
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mögenhetstillgången kommer från.23 Källstatsprincipen innebär att en inkomst eller förmö-

genhetstillgång är skattepliktig i den stat i vilken inkomsten förvärvats eller där tillgången är 

belägen.24  

Sverige som stat använder sig av båda principerna vid bestämmandet av ett skattesubjekts 

skattskyldighet.25 Det är därför mycket vanligt att en inkomst eller förmögenhetstillgång blir 

skattepliktig i mer än en stat. När ett skattesubjekt blir föremål för beskattning i två eller 

flera stater uppstår internationell juridisk dubbelbeskattning. För att lindra att ett skattesub-

jekt blir föremål för beskattning i fler än en stat finns så kallade skatteavtal. Skatteavtalen 

har till syfte att motverka att ett skattesubjekt ska bli beskattat hårdare för sin inkomst eller 

förmögenhetstillgång än vad fallet blivit om skattesubjektet endast hade beskattats i en av 

staterna.26 

2.2 Skatteavtal 

2.2.1 Bakgrund 

Sverige har lång tradition av att ingå skatteavtal med andra stater, då Sverige redan på 1920-

talet ingick sitt första skatteavtal27.28 Sverige har idag ett skatteavtalsnät som omfattar ett 80-

tal avtal med andra stater. De svenska skatteavtalen utgör en viktig del av hur Sverige be-

stämmer sin beskattningsmakt utåt.29 De svenska skatteavtalen tillämpas ofta under en läng-

re period och skapar således förutsägbarhet vid gränsöverskridande investeringar. Exem-

pelvis bidrar skatteavtal med överrenskommelser om låga källskatter till en möjlighet för 

svenska koncerner att konkurrera med utländska marknader.30 Begreppet skatteavtal finns 

uttryckligen definierat i IL 2:35 ”Med skatteavtal avses ett sådant avtal för undvikande av dubbelbe-

skattning på inkomst och, i förekommande fall, på förmögenhet som ingåtts av Sverige med en annan stat 

eller utländsk jurisdiktion /.../". 

                                                 
23 IL 3:8. 

24 Pelin, L, Internationell skatterätt - i ett svenskt perspektiv, s. 17-21. 

25 IL 3:8 och IL 3:18. 

26 Dahlman, R, Fredborg, L, Internationell beskattning. En översikt, s. 128. 

27 1928 ingick Sverige sitt första skatteavtal med Tyska riket. 

28 Pelin, L, Internationell skatterätt - i ett svenskt perspektiv, s. 187. 

29 Dahlberg, M, Svensk skatteavtalspolitik och utländska basbolag, s. 169.  

30 Handledning för internationell beskattning, SKV 2011, s. 511. 
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2.2.2 Skatteavtalets syfte 

Skatteavtalen har som främsta syfte att lindra internationell juridisk dubbelbeskattning i det 

fall två eller flera stater har beskattningsanspråk på en och samma inkomst för samma skat-

tesubjekt. Skatteavtalets syfte uppnås genom att beskattningsrätten fördelas mellan de be-

rörda staterna.31 Härutöver finns även sekundära syften som fått betydelse för skatteavta-

len. I Sverige är de sekundära syftena främst att förhindra skatteflykt och skatteundandra-

gande. Det är upp till varje stats interna lagstiftning att införa bestämmelser för att motver-

ka kringgåenden av skatteregler. Den inhemska lagstiftningen ska införa regler som bidrar 

till att ett skattesubjekt inte kan utnyttja de skillnader som kan uppkomma i olika staters 

skattenivåer.32 

Ett annat viktigt syfte med skatteavtalen är att de bidrar till främjande av investeringar mel-

lan avtalsslutande stater. Främjandet kan ske genom att staterna gemensamt enligt avtalet 

avstår höga källskatter samt avstår viss beskattning på vissa inkomster. Skatteavtalen är så-

ledes en viktig komponent för ett konkurrenskraftigt Sverige.33 

2.2.3 Tolkning av skatteavtalet 

För att de rättigheter och skyldigheter som finns i ett skatteavtal ska bli bindande för Sveri-

ge som stat och för de svenska skattesubjekten krävs det att avtalet blir en del av den inter-

na rätten. I huvudsak finns två olika synsätt för att skatteavtalet ska anses införlivande med 

en stats interna skatteregler, det monistiska och det dualistiska synsättet.34 

Det monistiska synsättet innebär att skatteavtalen och den nationella rätten utgör två delar 

av samma rättssystem, varvid den nationella lagstiftningen normalt sett har en underordnad 

roll gentemot de folkrättsliga avtalen. Sverige har emellertid ett dualistiskt synsätt på folk-

rätten, där den internationella rätten och den nationella rätten utgör två olika rättssystem. 

För att ett svenskt skatteavtal ska kunna tillämpas i Sverige krävs således att avtalet införli-

vas med svensk rätt. Införlivningen sker genom en särskild lag, så kallad införlivandelag el-

ler inkorporationslag. När ett skatteavtal har införlivats med svensk rätt genom en lag av 

skatteavtal gäller avtalet som svensk lag. Avtalet kan därefter tillämpas och åberopas av så-

                                                 
31 IL 2:35. 

32 Handledning för internationell beskattning, SKV 2011, s. 511. 

33 Handledning för internationell beskattning, SKV 2011, s. 511. 

34 Dahlberg, M, Internationell beskattning, s. 158. 
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väl domstolar, Skatteverket, skattskyldiga samt av andra svenska rättssubjekt bundna av av-

talet.35 

I Sverige finns det inte några konstitutionella regler för hur de införlivade lagarna i svensk 

rätt ska tolkas, istället sker tolkning generellt utifrån ett folkrättsligt perspektiv.36 Tolkning 

sker således utifrån Wienkonventionens artiklar.37 I första hand ska avtalets syfte och dess 

ordalydelse tolkas.38 Enligt artikel 31 punkt 1 i Wienkonventionen ska tolkning av skatteav-

tal ske "/.../i överrensstämmelse med den gängse mening av traktatens uttryck /.../". Vidare enligt 

punkt 4 i samma artikel stadgas att "ett uttryck skall tilläggas en speciell mening, om det fastställs att 

det varit parternas avsikt". I det fall ett avtal skulle vara författat på två eller flera språk och 

språkversionerna har samma värde kan problem uppstå vilket av avtalen som ska ges före-

träde.39 I flertalet av dessa fall betraktas det skatteavtal som finns på det egna språket. För 

svensk del ska således i första hand avtalets svenska lydelse tolkas.40  

Vid en stats åtagande genom skatteavtal följer även den folkrättsliga principen, pacta sunt 

servanda.41 Således kan en stat inte åberopa sin interna lagstiftning till grund för beskattning. 

En stat har skyldighet att fullgöra de folkrättsliga principerna och dess regler. För att und-

vika dubbelbeskattning måste en stat avstå delar av sitt beskattningsanspråk enligt den in-

terna rätten, till förmån för skatteavtalets regler.42  

I införlivandelagen till modernare svenska skatteavtal ges uttryck för den så kallade gyllene 

regeln. Regeln ger innebörden att "[Avtalets] beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån des-

sa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga".43  Sverige kan så-

ledes inte grunda ett beskattningsanspråk enbart på ett skatteavtal, utan anspråket måste 

                                                 
35 AD 1972 nr 5, NJA 1973 s. 423, RÅ 1974 ref. 61. 

36 Hultqvist, A, Metodfrågor vid konflikt mellan lagar om dubbelbeskattningsavtal och andra skattebestäm-
melser - en argumentationsanalys, SvSkT nr 5 2010, s. 525. 

37 1969 års Wienkonvention artiklar 31-33. 

38 1969 års Wienkonvention artikel 31. 

39 1969 års Wienkonvention artikel 33. 

40 RÅ 1987 ref 162, s. 504. 

41 1969 års Wienkonvention artikel 26. 

42 Pelin, L, Internationell skatterätt - i ett svenskt perspektiv, s. 188. 

43 Vanligtvis i 2 § i införlivandelagarna. 
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också finnas i den interna rätten. Ett skatteavtal får således enbart inskränka en stats be-

skattningsanspråk, men aldrig utvidga det.44 

2.2.4 Tillämpning av skatteavtalet 

När två eller flera stater gör beskattningsanspråk på en viss inkomst måste beskattningen 

fördelas mellan staterna. Förenklat kan sägas att tillämpningen av ett skatteavtal ska göras i 

tre steg.45   

I det första steget ska utredas om det överhuvudtaget föreligger skattskyldighet i Sverige 

enligt interna regler. Om ett skattesubjekt anses skattskyldigt i Sverige ska det således även 

fastställas huruvida skattesubjektet är obegränsat eller begränsat skattskyldigt. Visar det sig 

att Sverige har ett internrättsligt skatteanspråk måste skatteavtalet därefter beaktas. I det 

andra steget tillämpas således det aktuella skatteavtalet mellan de berörda staterna. Här ska 

först undersökas om skatteavtalet är tillämpligt på berörda situation och om skatten omfat-

tas av avtalets bestämmelser. Vidare ska undersökning göras av i vilken de två avtalsslutan-

de staterna skattesubjektet kan antagas äga hemvist. Utifrån detta kan det därefter bestäm-

mas vilken stat som har beskattningsrätt. I det tredje steget ska den interna rätten återigen 

tillämpas tillsammans med de begränsningar skatteavtalet givit.46   

 

                                                 
44 Aldén, S, Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten, s. 218. 

45 Pelin, L, Internationell skatterätt - i ett svenskt perspektiv, s. 187. 

46 Pelin, L, Internationell skatterätt - i ett svenskt perspektiv, s. 187. 
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3 Kollision mellan skatteavtal och interna regler 

3.1 Företrädesrätten 

En kollision mellan olika lagregler kan avse såväl konkurrens inom den interna rätten och 

de interna reglerna, som mellan en skatteavtalsregel och en svensk intern regel. Vid lagkolli-

sion avseende olika regler måste det avgöras vilka regler som ska ges företräde. I grund-

lagsberedningens betänkande till 1974 års regeringsform föreslogs en bestämmelse som 

skulle anvisa användningen av olika rättskällor som lagar, förordningar, föreskrifter och 

rättsregler. Förslaget innebar även principer hur regelkonkurrens mellan lagregler skulle lö-

sas. Förslaget kom dock aldrig att appliceras i regeringsformen, varför den svenska rätts-

ordningens användning av olika rättskällor är oreglerad.47   

I avsaknad av lagregler om vilken företrädesrätt som ska gälla vid regelkonkurrens har skat-

teavtalen, som införlivats med svensk rätt genom lag, ansetts ha företräde framför den 

svenska interna lagstiftningen.48 Vid regelkonkurrens mellan skatteavtal och svensk intern 

rätt har HFD emellertid underkänt detta synsätt. Istället har HFD valt att tillämpa deroga-

tionsprinciperna lex specialis och lex posterior.49 

Derogationsprinciperna är inte lagreglerade i svensk rätt och är således inte bindande vid 

rättstillämpningen.50 Vid användning av principerna kan således problem uppstå var skatte-

avtalen ska placeras i svensk rätt. Problemet resulterar i hur avtalen förhåller sig till den in-

terna rätten.51  

Nedan kommer att redogöras för de olika principernas innebörd för att ge läsaren en bättre 

förståelse för HFD:s domslut i OMX-domen senare i uppsatsen.52 

 

                                                 
47 SOU 1972:15, s. 28 och 196.  

48 RÅ 1987 ref. 162, s. 506 och RÅ 1996 ref. 84, s. 358. 

49 RÅ 2008 ref. 24, s. 150-151. 

50 Aldén, S, Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten, s. 194. Lex superior-principen finns dock uttryckt 
i RF 11:14. 

51 RÅ 1995 ref. 69, s. 325.  

52 Se avsnitt 4.2.3.                
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3.2 Principerna 

3.2.1 Lex specialis 

Lex specialis-principen innebär att en speciallag ska ges företräde framför en generell lag 

när två eller flera lagregler konkurrerar med varandra.53 Det svåra vid tillämpning av lex 

specialis-principen kan vara att fastställa vilken av lagreglerna som är den mest speciella för 

det aktuella sammanhanget. Vid bedömningen av vilken regel som ska ses som den mest 

speciella ska hänsyn tas till innehållet i lagregeln.54 Enligt Aldén tar lex specialis-principen 

endast sikte på regelkonkurrens vid inskränkning av lagregler. Ett exempel på en inskränk-

ning är konkurrens mellan den svenska interna tioårsregeln och en regel, i ett aktuellt skat-

teavtal, om kapitalvinstbeskattning av aktier. Principen blir således, enligt Aldén, enbart till-

lämplig i de fall då ena lagregelns hela tillämpningsområde utgör en del av den andra lagre-

gelns tillämpningsområde.55 

3.2.2 Lex posterior 

Lex posterior-principen innebär att yngre lag går före äldre lag vid konkurrerande lagregler. 

Lex posterior-principen har sin grund i att samhället förändras och nya lagar stiftas för att 

följa samhällsutvecklingen. Av detta framgår att en senare tillkommen lag är mer och bättre 

anpassad till de rättsliga företeelser som förekommer idag än vad äldre lag är. En äldre regel 

kan således framstå som föråldrad och irrelevant i jämförelse med en senare tillkommen 

bestämmelse. Lagstiftaren kan antas ha kunskap om och tillgång till sådana omständigheter 

vid införandet av en ny bestämmelse som inte fanns tidigare. Det kan konstateras att desto 

mer föråldrad en lagregel är desto större anledning finns att senare stiftade regler ska ges 

företräde vid konkurrens.56 En gammal lagregel behöver dock inte nödvändigtvis anses för-

åldrad, utan det finns bestämmelser som tillkommit för lång tid sedan men som fortfarande 

ska anses relativt anpassade till de reglerade reglerna.57  

I de fall lex specialis- och lex posterior-principerna skulle ge olika resultat och ge olika lag-

regler olika prioritet ska kollisionen lösas genom att lex specialis-principen ska ges företrä-

                                                 
53 Pelin, L, Överlåtelse av företag - med särskild inriktning på generationsskifte: En skatterättslig studie, s. 66. 

54 Aldén, S, Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten, s. 196-197. 

55 Aldén, S, Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten, s. 196. 

56 Aldén, S, Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten, s. 203. 

57 Ett exempel på regler som tillkommit för längesedan men som fortfarande är anpassade till de regler de re-
glerar är Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 
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de. Alltså kan en senare tillkommen generell lag inte stå före en tidigare generell lag, utan 

vid denna situation ska den speciella lagen ges företräde.58  

3.2.3 Lex superior 

Lex superior-principen innebär att den regel som är av högst rang ska ges ett generellt före-

träde framför liknande regler. Principen innebär att rättsnormerna i ett rättssystem kan 

rangordnas efter varandra. I svensk rätt ska således en grundlag ges en högre ställning än 

regler i en vanlig lag. Den vanliga lagen kan i sin tur ges företräde framför regler i en för-

ordning.59 Enligt Aldén ska lex superior-principen anses ge en större tyngd än både lex spe-

cialis-principen och lex posterior-principen.60 Lex superior-principen förutsätter dock att 

olika rättsregler och rättsnormer kan rangordnas och således jämföras med varandra.61   

Vid en kollision mellan lex specialis-principen och lex superior-principen kan det enligt 

Frändberg inte i alla situationer antas att den förra regeln ska ges prioritet över en senare 

stiftad lagregel. Något som inte helt kan uteslutas är att exempelvis mer speciella tillämp-

ningsföreskrifter till en lagregel som är av högre dignitet än föreskrifterna själva i myndig-

hetspraxis ibland kan ges företräde framför lagen själv. Vidare menar Frändberg att det inte 

är helt uteslutet att lex posterior-principen skulle kunna slå ut lex superior-principen, dock 

kan det anses föga sannolikt att så skulle vara fallet.62 

                                                 
58 Frändberg, Å, Rättsregel och rättsval, s. 98 och Aldén, S, Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten, s. 

205. 

59 Frändberg, Å, Rättsregel och rättsval, s. 99. 

60 Aldén, S, Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten, s. 218. 

61 Aldén, S, Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten. S. 219. 

62 Frändberg, Å, Rättsregel och rättsval, s. 100. 
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4 Företrädesrätt mellan skatteavtal och interna reg-
ler  

4.1 Inledning 

Avgörandet som ligger till grund för osäkerheten kring företrädesrätten mellan skatteavtal 

och svenska interna regler är den så kallade OMX-domen. HFD gav i avgörandet vägled-

ning hur företrädesrätten mellan skatteavtal och svenska interna beskattningsregler skulle 

tolkas. I domen gav HFD företräde till en intern regel framför reglerna i ett skatteavtal. 

Domen fick stark kritik av många författare63 och en fråga som kom att diskuteras var hu-

ruvida domen generellt skulle tillämpas på företrädesrätten mellan skatteavtal och svenska 

interna regler. Vidare diskuterades huruvida domen varit begränsad till den speciella situa-

tion och enbart avsåg regelkonkurrensen mellan skatteavtal och de svenska CFC-reglerna64.  

I mitten av december 2010 meddelade HFD dom i tre mål65 som rörde företrädesrätten 

mellan skatteavtal och interna beskattningsregler. Målen hade sin grund i tre överklaganden 

av förhandsbesked66 från SRN. HFD kom i dessa avgöranden fram till att Sveriges skatte-

anspråk begränsas i de fall det finns ett skatteavtal införlivat med svensk rätt.67 

OMX-domen orsakade, som inledningsvis nämnts, stor rättsosäkerhet hur förhållandet 

mellan skatteavtal och intern rätt ska tolkas vid en lagkollision. Trots detta avgjorde HFD 

inte 2010 års domar i plenum.68 Nedan kommer HFD:s domar och SRN:s förhandsbesked 

i både 2008 års och 2010 års avgöranden att redogöras för att ge läsaren bättre förståelse 

för en diskussion senare i uppsatsen.69 

                                                 
63 Se bland annat Dahlberg, SN 2008, s.482-490; Mutén, SvSkt 2008, s. 353-357; Kleist, SN 2008, s. 708-714; 

Hultqvist, SvSkt 2010, s. 520-534.  

64 CFC-lagstiftningen innebär att delägare i utländska juridiska personer kan bli beskattade i Sverige för lågbe-
skattade inkomster, IL kap 39a. 

65 Mål nr 283-10, mål nr 216-10 och mål nr 2662-09. 

66 Dnr 73-08/D, dnr 43-09/D och dnr 131-08/D. 

67 RÅ 2010 ref. 112, s. 5.  

68 Mål nr 283-10, mål nr 216-10 och mål nr 2662-09. 

69 Se avsnitt 5 och 6. 
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4.2 OMX-domen 

4.2.1 Bakgrund 

OMX-domen70 rörde ett svenskt aktiebolag, vilket ägde samtliga andelar i ett schweiziskt 

återförsäljningsbolag. Det svenska aktiebolagets inkomster i det schweiziska bolaget ansågs 

lågbeskattade enligt de svenska CFC-reglerna. Det svenska bolaget ansökte därför om för-

handsbesked från SRN avseende beskattning av inkomsterna i det schweiziska bolaget. 

Frågan avsåg om skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz hindrade beskattning enligt den 

svenska CFC-lagstiftningen.71  

4.2.2 Skatterättsnämndens förhandsbesked 

SRN började med att analysera skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz. Med bakgrund av 

avtalet fann SRN att skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz inte hindrade Sverige från att 

tillämpa reglerna i den interna rätten och CFC-lagstiftningen. Nämnden konstaterande att 

den inkomst som det schweiziska bolaget var skattskyldigt för i Schweiz, enligt Schweiz in-

terna lagstiftning, inte var samma inkomst som det svenska bolaget var skattskyldigt för i 

Sverige, enligt svenska regler.72  

Vidare kom SRN fram till att vid en tillämpning av skatteavtalet mellan Sverige och 

Schweiz på den inkomst som det svenska bolaget var skattskyldigt för, skulle Sverige ses 

som hemviststat, eftersom bolagets säte var beläget i Sverige. Därefter gjorde SRN en upp-

räkning av de artiklar som i skatteavtalet skulle kunna aktualiseras vid en fördelning av be-

skattningsrätten. De artiklar som ansågs relevanta var artikel 7 om inkomst av rörelse, arti-

kel 10 om utdelning och artikel 23 rörande annan inkomst.73   

Därefter utredde SRN om beskattningsrätten enligt avtalet och beskattningsrätten i CFC-

lagstiftningen på något sätt skulle kollidera med varandra. Nämnden fann att beskattning 

enligt CFC-reglerna inte var att anse som beskattning av en sådan utdelning som stadgades 

i artikel 10 i skatteavtalet. Inkomsten skulle således hänföra sig till inkomst av rörelse eller 

annan inkomst. Artikel 7 avsåg att inkomst av rörelse, som ett bolag i en avtalsslutande stat 

förvärvar, endast beskattas i den staten, såvida bolaget inte bedriver rörelse i den andra av-

                                                 
70 RÅ 2008 ref. 24, mål nr 2697-05. 

71 För uppsatsens syfte är endast denna fråga relevant, varför något utrymme inte ges till den andra frågan.  

72 RÅ 2008 ref. 24. s. 140.  

73 RÅ 2008 ref. 24, s. 140.  
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talsslutande staten, från ett där beläget fast driftställe. Artikel 23 stadgade att annan inkomst 

som förvärvas av en person med hemvist i en avtalsslutande stat och som inte behandlades 

i någon av de andra fördelningsartiklarna endast skulle beskattas i den staten.74     

SRN:s förhandsbesked innebar att skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz inte hindrade 

att det svenska bolaget skulle beskattas enligt den svenska interna rätten och CFC-

lagstiftningen.75  

4.2.3 Högsta förvaltningsdomstolens dom 

Det svenska bolaget överklagade SRN:s förhandsbesked och yrkade att HFD skulle förkla-

ra att skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz hindrade det svenska bolaget från att bli be-

skattat enligt de svenska CFC-reglerna. Skatteverket bestred bifall till yrkandet.76 

HFD prövade SRN:s förhandsbesked, men tillämpade ett annat tillvägagångssätt än det 

SRN hade använt. Hänsyn togs inte till själva innehållet i avtalet, utan regelkollisionen mel-

lan skatteavtalet och de interna beskattningsreglerna sågs annorlunda. HFD ansåg inte att 

reglerna i skatteavtalet och reglerna i den interna rätten var oförenliga med varandra, utan 

grundade istället sin bedömning på att skatteavtalet inte hade någon särställning i förhållan-

de till andra lagar. Lagkollisionen skulle lösas utifrån reglerna om regelkonkurrens och ge-

nom derogationsprinciperna, lex specialis och lex posterior.77 HFD anförde att CFC-

lagstiftningen tillkommit efter det att skatteavtalet införlivades med svensk rätt. Företrädes-

rätten ansågs därför självklar och CFC-lagstiftningen skulle således ges företräde framför 

skatteavtalet. Någon närmare analys av själva avtalet ansågs därför inte behövas.78  

HFD hänvisade till lydelsen i 2 § i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz79, där det fram-

gick att ett skatteavtal generellt inte skulle ges någon särställning i förhållande till andra 

svenska lagar ”Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning 

av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga”. 80 

                                                 
74 RÅ 2008 ref. 24, s.140.   

75 RÅ 2008 ref. 24, s. 140. 

76 RÅ 2008 ref. 24, s. 150. 

77 RÅ 2008 ref. 24, s. 150-151. 

78 RÅ 2008 ref. 24, s. 151. 

79 Lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz. 

80 RÅ 2008 ref. 24, s. 150. 
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Ett skatteavtal skulle aldrig kunna utvidga de skatteanspråk som ansågs föreligga enligt lag, 

dock skulle Sverige inte hindras av, att genom en senare tillkommen lag, utvidga sina skat-

teanspråk.81 

Sammantaget fann HFD att CFC-reglerna tillkommit efter skatteavtalet mellan Sverige och 

Schweiz och att CFC-reglerna dessutom tog sikte på den aktuella situationen. CFC-reglerna 

gavs därför företräde och skulle tillämpas oberoende av skatteavtalets innehåll. HFD fast-

ställde SRN:s förhandsbesked, dock med en annan motivering.82  

4.3 Rättspraxis efter OMX-domen 

4.3.1 Bakgrund 

SRN fick, efter OMX-domen, motta flera frågor om förhandsbesked avseende företrädes-

rätten mellan svenska införlivade skatteavtal och interna beskattningsregler. Fyra förhands-

avgöranden83 fick särskilt stor uppmärksamhet. Förhandsavgörandena gällde den svenska 

interna tioårsregeln84 samt reglerna om så kallade räntesnurror85. SRN:s förhandsbesked 

överklagades senare till HFD.  

Den 14 december 2010 avgjorde HFD tre av de fyra överklagade förhandsbeskeden från 

SRN. 86 87  

4.3.2 Mål nr. 216-10 

Mål nr. 216-1088, det så kallades Schweizfallet89, rörde A, vilken ägde ett svenskt fåmansfö-

retag. Ägandet i företaget skedde indirekt genom ett luxemburgskt bolag. Det luxemburgs-

ka bolagets enda uppgift var att äga aktierna i det svenska bolaget. A avsåg att avveckla 

koncernen och i samband med detta flytta från Sverige till Schweiz. A skulle vid utflytt-

                                                 
81 RÅ 2008 ref. 24, s. 150. 

82 RÅ 2008 ref. 24, s. 151. 

83 Skatterättsnämndens förhandsbesked den 2 april 2009 med dnr 73-08/D, Skatterättsnämndens förhandsbe-
sked den 22 december 2009 med dnr 43-09/D och 131-08/D och Skatterättsnämndens förhandsbesked 
den 30 november 2009 med dnr 13-09/D.  

84 IL 3:19. 

85 IL 24:10 a-e. 

86 Överklagandet av det så kallade räntesnurran-målet har inte avgjorts av HFD ännu. 

87 Mål nr 283-10, mål nr 216-10 och mål nr 2662-09. 

88 Dnr 131-08/D. 

89 Dnr 131-08/D, mål nr. 216-10. 
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ningen varken bedriva eller äga något bolag i Sverige. På grund av avyttringen ville A veta 

om skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz var tillämpligt på inkomsterna och om han 

omfattades av den svenska tioårsregeln efter utflyttningen för den eventuella vinst avytt-

ringen skulle generera.90 

4.3.3 Mål nr. 283-10 

Mål nr. 283-1091, det så kallade Greklandsfallet92, rörde person A, vilken ägde ett svenskt 

fåmansföretag. Ägandet i det svenska bolaget avsåg indirekt ägande genom ett cypriotiskt 

bolag. Det cypriotiska bolaget hade som enda uppgift att äga aktierna i det svenska bolaget. 

A avsåg att avveckla koncernen och i samband med avvecklingen flytta från Sverige och 

bosätta sig i Grekland. A ville således, i ett förhandsbesked av SRN, veta om han skulle be-

skattas enligt den svenska tioårsregeln eller om skatteavtalet mellan staterna förhindrade en 

sådan beskattning.93  

4.3.4 Mål nr. 2662-09 

Mål nr. 2662-0994, det så kallade Thailandsfallet95, rörde A, som var delägare i ett svenskt 

bolag. Ägandet i bolaget skedde indirekt genom ett utländskt bolag. Det utländska bolaget 

bedrev, förutom förvaltningen av aktierna i det svenska bolaget, även annan verksamhet. A 

avsåg att avyttra andelarna i både det svenska och utländska bolaget. A, som var bosatt i 

Thailand ville genom ett förhandsbesked från SRN veta vart den kapitalinkomst som skulle 

uppstå vid avyttringen skulle beskattas. A ville även veta om skatteavtalet96 mellan Sverige 

och Thailand hindrade att inkomsten skulle bli beskattad enligt den svenska interna tioårs-

regeln.   

                                                 
90 Även andra frågor ställdes, men frågorna saknar relevans för syftet och kommer därför inte behandlas i 

uppsatsen. 

91 Dnr 43-09/D. 

92 Dnr 43-09/D, mål nr 283-10. 

93 Även andra frågor ställdes, men frågorna saknar relevans för syftet och kommer därför inte behandlas i 
uppsatsen. 

94 Dnr 73-08/D. 

95 Dnr 73-08/D, mål nr. 2662-09. 

96 Lagen (1989:676) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Thailand. 
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4.3.5 Dnr 13-09/D 

Dnr 13-09/D, det så kallade räntesnurran-målet97, avsåg ett svenskt holdingbolag. Ett av 

holdingbolagets utländska dotterbolag behövde tillskott av kapital varför det utländska bo-

laget övervägde en kontant nyemission av andelar som skulle tecknas av det svenska mo-

derbolaget. Det svenska bolaget skulle finansiera nyemissionen genom att ta upp ett lån 

från ett belgiskt bolag inom koncernen. Det svenska holdingbolaget ville därför veta om 

dess förvärv av andelar skulle utgöra sådant förvärv av delägarrätter från ett intresseföretag 

som omfattades av IL 24:10b första stycket och om det i så fall var förenligt med skatteav-

talet mellan Sverige och Belgien.98 

4.3.6 Skatterättsnämndens förhandsbesked99 

Omständigheterna i de tre förhandsbeskeden100 från SRN avseende Schweiz-, Grekland- 

och Thailandfallet var i stort sett likalydande. Trots att fallen nästan var identiska kom SRN 

ändock fram till olika bedömningar. I Thailandfallet ansåg nämnden att A inte var skatt-

skyldig i Sverige enligt tioårsregeln för den inkomst han uppburit efter avflyttning från Sve-

rige till Thailand.101 I de andra två förhandsbeskeden, gällande Schweiz och Grekland, kom 

SRN fram till att den skattskyldige ansågs skattskyldig i Sverige enligt den interna tioårsre-

geln även efter avflyttning från Sverige.102 I Thailandfallet begränsade således skatteavtalet 

tillämpning av intern rätt, medan skatteavtalen i Schweiz- och Greklandfallet fick ge vika 

för svenska interna regler.103   

I Schweiz-, respektive Greklandfallet hänvisade SRN till att uppgifterna endast var att äga 

aktierna i det svenska bolaget, för det luxemburgska och cypriotiska bolaget.104 I Thailand-

                                                 
97 Dnr 13-09/D. 

98 Även andra frågor ställdes, men frågorna saknar relevans för syftet och kommer därför inte behandlas i 
uppsatsen. 

99 Skatterättsnämndens förhandsbesked den 2 april 2009 med dnr 73-08/D, Skatterättsnämndens förhandsbe-
sked den 22 december 2009 med dnr 43-09/D och 131-08/D och Skatterättsnämndens förhandsbesked 
den 30 november med Dnr 13-09/D. 

100 Dnr 73-08/D, dnr 43-09/D och dnr 131-08/D. 

101 Dnr 73-08/D, s. 2. 

102 Dnr 131-08/D, s. 4 och dnr 43-09/D, s. 4. 

103 Dnr 43-09/D, s. 4, dnr 73-08/D, s. 2 och dnr 131-08/D s. 4. 

104 Dnr 131-08/D, s. 1 och dnr 43-09/D, s. 1.  
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fallet bedrev det utländska bolaget även annan verksamhet än enbart äga aktier i det svens-

ka bolaget.105  

 
I fallet avseende den så kallade räntesnurran106 kom SRN fram till att bestämmelserna i IL 

24 kap kom till efter det att skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz införlivats med svensk 

rätt. SRN gjorde vidare inte någon utredning av frågan utan hänvisade till OMX-domen 

och anförde att en tillämpning av de svenska interna reglerna inte hindrades av skatteavta-

let.107 

4.3.7 Högsta förvaltningsdomstolens domar108 

Förhandsbeskeden109 från SRN väckte många följdfrågor. HFD avgjorde de tre förhands-

beskeden avseende Grekland, Schweiz och Thailandsfallen samtidigt110.111  Frågan var om 

Sverige kunde beskatta i enlighet med den interna tioårsregeln och huruvida denna utvidg-

ning inte skulle påverka reglerna i skatteavtalet. HFD:s uppfattning redovisades huvudsak-

ligen i det så kallade Greklandsfallet112.113 

I 2010 års fall framhöll HFD att det sedan lång tid tillbaka var en väletablerad princip att 

begränsningen av Sveriges skatteanspråk som följer av ett skatteavtal som införlivats med 

svensk rätt ska få genomslag vid rättstillämpningen. Finns en bestämmelse i ett skatteavtal 

att en viss inkomst inte får beskattas i Sverige förhindrar således skatteavtalet att Sverige 

kan beskatta inkomsten enligt interna regler. Principen har även ansetts gälla i de fall den 

interna skattebestämmelsen tillkommit efter skatteavtalet införlivats med svensk rätt. Enligt 

HFD skulle det även gälla om den nya svenska beskattningsregeln avsåg en inkomst av 

visst slag eller avsåg vissa särskilda företeelser. Samtidigt anförde HFD att det inte fanns 

                                                 
105 Dnr 73-08/D, s. 1. 

106 Dnr 13-09/D. 

107 I målet togs även andra frågor upp men som lämnas utan hänsyn eftersom frågorna inte är relevant för 
syftet. 

108 Mål nr 283-10, mål nr 216-10 och mål nr 2662-09. 

109
 Dnr 73-08/D, dnr 43-09/D, dnr 131-08/D och dnr 13-09/D. 

110 Mål nr 283-10, mål nr 216-10 och mål nr 2662-09 avgjordes samtidigt den 14 december 2010. 

111 Greklandfallet avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen i RÅ 2010 ref. 112 där hänvisning till samma 
utgång gjordes till Schweizfallet och Thailandfallet. Fortsättningsvis i uppsatsen kommer endast RÅ 2010 ref. 
112 diskuteras för att undvika upprepningar då alla avgöranden hade samma utgång. 

112 RÅ 2010 ref. 112, mål nr 283-10. 

113 RÅ 2010 ref. 112, mål nr 283-10. 
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något konstitutionellt hinder mot att en ny svensk skattebestämmelse skulle införas och 

som skulle strida mot ett redan införlivat skatteavtal.114  

Vidare framhöll HFD att avgörandet i OMX-domen inte innebar någon förändring av det 

grundläggande synsättet, att skatteavtal ska ges företräde, dock menade HFD att omstän-

digheterna i OMX-domen var så särpräglade att situationen inte kunde lösas med hjälp av 

huvudprincipen. De aktuella CFC-reglerna tog sikte på just den verksamhet som bolaget 

bedrev.115  

Sammantaget slog HFD, i 2010 års fall, fast att ett skatteavtal ska tillämpas oberoende in-

nehållet i en senare tillkommen intern regel. Ett undantag från huvudregeln kan dock göras 

i de fall lagstiftaren har givit klart uttryck att en viss typ av inkomst eller förmögenhetstill-

gång ska beskattas i Sverige eller att en ny regel ska tillämpas oberoende av innehållet i ett 

skatteavtal. I 2010 års fall fann dock inte HFD, av varken lagtexten eller av förarbetsutta-

landet, att tioårsregeln var en så kallad undantagsregel och skulle tillämpas framför skatte-

avtalet.116 

Av intresse är justitierådet (tidigare regeringsrådet) Kristina Ståhls uppfattning, som var av 

skiljaktig mening i domen. Ståhl instämde i majoritetens uppfattning att det i OMX-domen 

inte skett någon förändring av det grundläggande synsättet på förhållandet mellan införli-

vade skatteavtal och svenska interna regler. Ståhl ansåg dock att det fanns skäl att ta av-

stånd från HFD:s synsätt i OMX-domen. Ståhl menade att det enbart fanns skäl att avvika 

från huvudprincipen då den interna regeln kommit till klart uttryck. Vidare ansåg Ståhl att 

det saknades anledning att låta rättstillämpningen styras av derogationsprinciperna och me-

nade att dessa principer enbart var till för att lösa andra typer av rättstillämpningsproblem. 

Med hänsyn till detta hade Ståhl önskat att 2010 års fall avgjorts i plenum för att avvika 

från HFD:s synsätt i OMX-domen.117  

                                                 
114 RÅ 2010 ref. 112, mål nr 283-10, s. 4. 

115 RÅ 2010 ref. 112, mål nr 283-10, s. 5. 

116 RÅ 2010 ref. 112, mål nr 283-10, s. 5.  

117 RÅ 2010 ref. 112, mål nr 283-10, avdelning 2, s. 1-2. 
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5 Företrädesrätten efter Högsta förvaltningsdomstolens 
avgöranden 

5.1 Inledning 

Både OMX-domen och 2010 års domar har fått mottaga stark kritik. Enligt författaren är 

det således av intresse att nedan redovisa olika författares resonemang kring domarna, även 

om alla författare kom till slutsatsen att OMX-domen var oförenlig med tidigare gällande 

rätt. Av intresse är också olika författares syn på rättsläget efter 2010 års domar samt huru-

vida dessa domar rättfärdigat den osäkerhet OMX-domen medförde. 

5.2 Artiklar efter OMX-domen 

5.2.1 Mutén om "treaty override" i Högsta förvaltningsdomstolen 

Mutén ansåg att HFD:s avgörande i OMX-domen var förvånande. Det mest överraskande 

var HFD:s uttalande om att senast antagna lagregeln var den regel som skulle gälla och att 

Wienkonventionen och de folkrättsliga principerna inte gavs någon betydelse. Det var en-

ligt Mutén förvånande att HFD inte ens nämnde att Sverige biträtt konventionen, än mind-

re dess grundläggande princip, pacta sunt servanda.118  

Mutén diskuterade även huruvida OMX-domen kunde få betydelse internationellt och 

gjorde en jämförelse med de överenskommelser Sverige ingått med så kallade skatteparadis. 

Mutén menade att skatteparadisen kan komma att följa Sveriges exempel i OMX-domen 

och bortse från innehållet i avtalet och istället anpassa den interna lagstiftningen till sina 

egna behov. Mutén drog jämförelsen långt och menade att HFD:s "lösning" kunde riskera 

att göra Sverige till åtlöje internationellt.119   

Mutén hade en förhoppning att HFD, i ett nytt fall, skulle avgöra frågan angående företrä-

desrätten, denna gång i plenum, och således ge skatteavtalen företräde.120 

5.2.2 Dahlberg om de folkrättsliga skatteavtalen 

Enligt Dahlberg utgjorde OMX-domen avsteg från tidigare rättspraxis och domen var såle-

des oförenlig med tidigare avgöranden121. Vidare diskuterade Dahlberg huruvida HFD:s av-

                                                 
118 Mutén, L, Treaty override i Regeringsrätten, SvSkt 2008, s. 355. 

119 Mutén, L, Treaty override i Regeringsrätten, SvSkt 2008, s. 356. 

120 Mutén, L, Treaty override i Regeringsrätten, SvSkt 2008, s. 356. 

121 RÅ 1987 ref. 162 och RÅ 1996 ref. 84. 
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görande orsakat problematik för Sverige i förhållande till alla de stater som Sverige ingått 

skatteavtal med. Dahlberg menade att OMX-domen kunde resultera i att andra stater i 

framtiden inte vill ingå skatteavtal med Sverige. Anledningen skulle vara att skatteavtalet 

skulle kunna sättas ur spel i de fall det enligt svensk lagstiftning skulle finns lagregler som 

tillkommit efter det att avtalen införlivats med svensk rätt.122 

Enligt Dahlberg var OMX-domen felaktig. Dahlberg menade att det generellt inte kan sä-

gas att en senare tillkommen intern lagstiftning ska gå före tidigare ingångna skatteavtal. 

Vidare gav Dahlberg förslag på hur företrädesrätten mellan skatteavtal och svenska interna 

regler borde lösas. Ett alternativ var att lagstifta en särskild lag om tillämpning av skatteav-

tal. Reglerna skulle i sådant fall likna den syn på tolkning av skatteavtal som fördes i den så 

kallade Luxemburg-domen123. Det andra alternativet vore att HFD, i plenum, skulle avgöra 

en ny tvist där den tidigare synen, innan OMX-domen, skulle uttryckas.124 

5.2.3 Kleist om förhållandet mellan skatteavtalen och intern rätt 

Kleist anförde i sin artikel125 att den interna lagstiftningen ska tolkas i överrensstämmelse 

med de svenska införlivade skatteavtalen och således ge företräde till skatteavtalen vid lag-

kollision. Det skulle dock inte hindra att Sverige senare skulle stifta en lag som kom att 

strida mot innehållet i skatteavtalet. I dessa fall skulle det dock stå klart att det var frågan 

om "treaty override"126. Vidare diskuterade Kleist om vilka omständigheter det kan tänkas 

gälla då de svenska reglerna skulle bli tillämpliga framför skatteavtalet. Ett uttryckligt stad-

gande i lagtexten, att en viss intern regel ska ges företräde framför ett skatteavtal, oavsett 

vad som stadgas i skatteavtalet torde vara tillräckligt. Däremot skulle ett förarbetsuttalande 

med att föreslagna lagstiftning skulle tillämpas oavsett skatteavtalets innebörd inte anses 

tillräckligt.127  

                                                 
122 Dahlberg, M, Regeringsrätten och de folkrättsliga skatteavtalen, SN 2008, s. 482. 

123 RÅ 1996 ref. 84. 

124 Dahlberg, M, Regeringsrätten och de folkrättsliga skatteavtalen, SN 2008, s. 488. 

125 Kleist, D, Några ytterligare kommentarer angående förhållandet mellan skatteavtalen och intern rätt, SN 
2008. 

126 Situationer då en stat tillämpar interna regler framför ett skatteavtal och således åsidosätter åtaganden i 
skatteavtalet.  

127 Kleist, D, Några ytterligare kommentarer angående förhållandet mellan skatteavtalen och intern rätt, SN 
2008, s. 712.  
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Avseende de interna CFC-reglerna i OMX-domen poängterade Kleist att det i regeringens 

förarbeten till reglerna inte fanns någon förklaring till hur reglerna skulle tillämpas. Det 

fanns således inget som pekade på att CFC-reglerna skulle tillämpas utan beaktande av det 

aktuella skatteavtalet. Vid en regelkonflikt mellan skatteavtal och interna regler menade 

Kleist att lösningen skulle ske så att de folkrättsliga åtagandena skulle tillgodoses. Skatteav-

talet skulle således haft företräde framför CFC-reglerna med hänvisning att skatteavtalet ut-

gjorde lex specialis i förhållande till CFC-lagstiftningen.128 

I likhet med Dahlberg framhöll Kleist att konsekvensen av HFD:s dom129 kunde resultera i 

att de stater som slutit skatteavtal med Sverige skulle säga upp ingångna skatteavtal och att 

möjligheten till att ingå nya skatteavtal skulle minska.130   

5.3 Artiklar efter 2010 års domar 

5.3.1 Grundström om att skatteavtal går före intern rätt 

Enligt Grundström kom inte HFD:s dom i 2010 års fall som en överraskning. Det intres-

santa var hur HFD skulle motivera avgörandet.131  

Grundström förespråkade att det normalt sett inte föreligger någon verklig regelkonkurrens 

mellan ett skatteavtal och interna regler, utan att konkurrensen dem emellan endast är att se 

som skenbar. Systematiken mellan skatteavtal och interna regler var enligt Grundström så 

självklar att skatteavtal ska anses ha företräde framför interna regler. Enligt Grundström är 

det enbart när lagstiftarens vilja får anses som oklar som egentlig regelkonkurrens föreligger 

och det är enbart i sådant fall det eventuellt kan bli aktuellt att tillämpa derogationsprinci-

perna.132 

Grundström ansåg att ordningen fick anses återställd gällande den generella synen på före-

trädesrätten efter 2010 års fall. Det fanns dock, enligt honom, en del oklarheter som orsa-

kats av avgörandet. Grundström syftade på HFD:s uttalade undantagsregel och diskuterade 

vad som skulle krävas i det enskilda fallet för att fastställa när lagstiftaren givit klart uttryck 

                                                 
128 Kleist, D, Några ytterligare kommentarer angående förhållandet mellan skatteavtalen och intern rätt, SN 

2008, s, 713. 

129 RÅ 2008 ref. 24. 

130 Kleist, D, Några ytterligare kommentarer angående förhållandet mellan skatteavtalen och intern rätt, SN 
2008, s. 714. 

131 Grundström, K-J, Skatteavtal går före intern rätt - i vart fall som huvudregel, SN 2011, s. 71. 

132 Grundström, K-J, Skatteavtal går före intern rätt - i vart fall som huvudregel, SN 2011, s 71. 
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för att en viss intern bestämmelse skulle ges företräde framför ett skatteavtal. Även om 

Grundström ansåg att det generella synsättet var återställt kom avgörandet med en undan-

tagsregel som i framtiden skulle bidra till oklarheter.133  

5.3.2 Kleist rörande förhållandet mellan skatteavtal och intern rätt 

Kleist diskuterade, i likhet med Grundström, vad som egentligen menades med att lagstifta-

ren ska ha givit klart uttryck. Kleist ansåg att HFD inte hade givit någon närmare vägled-

ning av begreppet och menade att HFD i OMX-domen inte haft något stöd för att klart ut-

tryck skulle förelegat. Kleist ansåg därför att företräde inte skulle ha givits till de interna 

CFC-reglerna. Vidare stod det även klart att lagstiftaren i 2010 års fall inte givit klart uttryck 

för att den interna tioårsregeln skulle ges företräde. Kleist ansåg därför att HFD, i 2010 års 

fall, inte tagit avstånd från HFD:s synsätt i OMX-domen.134 

Vidare anförde Kleist att han gärna hade sett att 2010 års fall hade avgjorts i plenum. På så 

sätt hade ett tydligt avstånd tagits från OMX-domen och således hade framtida konsekven-

ser kunnat undvikas.135 

 

 

 

                                                 
133 Grundström, K-J, Skatteavtal går före intern rätt - i vart fall som huvudregel, SN 2011, s 74. 

134 Kleist, D, Nya domar rörande förhållandet mellan skatteavtal och intern rätt - ordningen återställd?, SN 
2011, s. 209. 

135 Kleist, D, Nya domar rörande förhållandet mellan skatteavtal och intern rätt - ordningen återställd?, SN 
2011, s. 210. 
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6  Diskussion kring företrädesrätten mellan skatteavtal 
och intern rätt 

6.1 Inledning 

I detta avsnitt kommer den senaste rättsutvecklingen avseende företrädesrätten mellan skat-

teavtal och svenska interna regler att diskuteras. Diskussionen kommer att utgå både från 

HFD:s rättspraxis och SRN:s förhandsbesked. Diskussionen kommer belysa såväl andra 

författares, som uppsatsförfattarens syn på företrädesrätten.  

Inledningsvis kommer HFD:s avgörande i OMX-domen att diskuteras. Diskussionen 

kommer utgå från att de svenska interna CFC-reglerna gavs företräde framför, ett med 

svensk rätt, införlivat skatteavtal samt vilka konsekvenser domen medförde. Därefter 

kommer en diskussion utifrån 2010 års avgörande att göras. I 2010 års fall uttalades att 

skatteavtal generellt ska ges företräde framför interna lagregler. Diskussionen kommer slut-

ligen att behandla frågan huruvida 2010 års dom kan ha givit uttryck för en allmängiltig 

princip och således fortsättningsvis ska gälla i framtiden?  

6.2 Konsekvenser av företrädesrätten vid regelkollision 

Den uppmärksammade OMX-domen utgjorde grunden för omfattande kritik där HFD:s 

avgörande kom att kritiseras av många författare inom skatterättsområdet.136 Främst disku-

terades det generella förhållandet mellan skatteavtal och interna regler samt huruvida do-

men generellt skulle tillämpas vid framtida lagkollisioner. Enligt många av författarna stod 

det tämligen klart att skatteavtalen ska tillämpas framför den interna rätten.  

Att OMX-domen bidrog till stor rättsosäkerhet och att SRN fick motta flera frågor om 

förhandsbesked efter avgörandet kan, enligt författaren, inte ses som konstigt. Vidare anser 

författaren att HFD:s avgörande i OMX-domen kan anses riskabelt i avseende till Sveriges 

framtida skatteavtalsnät. Samtidigt anser författaren att HFD:s uttalande om att innehållet i 

skatteavtalet och de interna reglerna inte var oförenliga, är märkligt. Även om SRN kom till 

samma slutsats, så var SRN:s motivering rätt grundad. Hade HFD gjort en tolkning av själ-

va avtalet, likt SRN, anser författaren att det funnits risk att beskattning enligt de interna 

CFC-reglerna skulle stridit mot skatteavtalets innehåll. Enligt författaren hade troligtvis ut-

gången av OMX-domen blivit en annan om HFD tagit hänsyn till innehållet i avtalet.  

                                                 
136 Se avsnitt 5. 
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Till att börja med kan ett införlivat skatteavtal, enligt författaren, inte likställas med en stats 

interna lagstiftning. HFD:s uttalande, att innehållet i ett skatteavtal och regler i den interna 

rätten går att likställas får, enligt författaren, ses som märkligt. Att ett skatteavtal är införli-

vat med svensk rätt torde inte betyda att avtalet kan jämställas med de interna reglerna. Det 

går exempelvis inte att använda en svensk rättskälla för att underlätta tolkningen av ett skat-

teavtal. Ett skatteavtal är en överenskommelse mellan två eller flera stater och är således 

mycket svårt att likställa med regler i intern rätt. Även om skatteavtalet, enligt författaren, 

inte är en del av den interna rätten är det viktigt att de stater som ingått skatteavtal tar hän-

syn till dess innehåll. I de fall Sverige inte tar hänsyn till ett införlivat skatteavtal, riskerar 

Sverige handla i strid med de ingångna skatteavtalen. Enligt författaren måste det ses som 

en självklarhet att Sverige tar hänsyn till innehållet i ett skatteavtal, på samma sätt som Sve-

rige förutsätter att andra stater beaktar innehållet i skatteavtalet.  

Att det i svensk rätt inte finns någon särskild lagstiftning hur företrädesrätten mellan skat-

teavtal och interna regler ska lösas ger inte Sverige rätten att bortse från andra regler. Hän-

syn måste tas till de folkrättsliga principer som finns uppställda i de internationella konven-

tioner Sverige tillträtt. Sverige ratificerade Wienkonventionen år 1980 och bör således beak-

ta konventionens uppställda regler för hur internationella traktat, som skatteavtal, ska tol-

kas. HFD verkar, i OMX-domen, utesluta tillämpningen av de svenska ingångna konven-

tionerna. Att HFD använde sig av derogationsprinciperna137 för att lösa en lagkollision får, 

enligt författaren, ses som ett avsteg från både folkrätten och tidigare rättspraxis. I Wien-

konventionen finns överhuvudtaget inte några regler uppställda gällande derogationsprinci-

perna. Att HFD frångår folkrätten får enligt författaren anses notabelt. Författaren anser 

vidare att det bör vara varje stats skyldighet att följa de folkrättsliga åtagandena, även i de 

fall ett åtagande skulle innebära negativa konsekvenser.  

För att dra HFD:s uttalanden i OMX-domen till sin spets skulle det, enligt författaren, 

kunna tolkas som att alla svenska beskattningsregler, som fastställer skattskyldighet i Sveri-

ge och som är införda efter tidpunkten för införlivandet av ett skatteavtal, ska ges företräde 

framför de svenska skatteavtalen. Sverige kan således tillämpa interna regler, trots innehållet 

i ett redan införlivat skatteavtal. HFD:s avgörande torde enligt författaren kunna resultera i 

att hela området gällande företrädesrätten mellan skatteavtal och interna regler blir ”verk-

ningslöst”. Konsekvenserna av detta skulle kunna bli många. Enligt författaren skulle 

                                                 
137 Lex specialis och lex posterior. 
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OMX-domen kunna medföra att Sverige i framtiden skulle få svårigheter att ingå skatteav-

tal med andra stater. Vilken stat vill ingå avtal med en stat som genom sina interna regler 

kan utvidga ett skattesubjekts skatteskyldighet?  

Mutén, Dahlberg och Kleist diskuterade även de, huruvida HFD:s avgörande i OMX-

domen skulle kunna bidra till negativa konsekvenser för Sveriges skatteavtalsnät.138 De sta-

ter som slutit skatteavtal med Sverige skulle efter OMX-domen tänkas vilja säga upp sina 

avtal då en lagkollision skulle kunna ge svenska interna regler företräde. Enligt uppsatsför-

fattaren skulle uppsagda skatteavtal i sin tur leda till negativa konsekvenser för de skatte-

skyldiga som i sin tur skulle riskera bli föremål för dubbelbeskattning. Även om stater inte 

skulle säga upp sina avtal så skulle OMX-domen kunna resultera i att skatteavtalen får en 

underordnad roll i framtiden. Många av Sveriges skatteavtal har tillkommit för lång tid se-

dan och kan således tänkas vara föråldrade i jämförelse till många svenska regler. Viljan att 

bevara överenskommelser med andra stater och att i fortsättningen vilja utveckla skatteav-

talsnätet måste ligga i varje stats intresse. Skatteavtalen är främst till för att undvika juridisk 

dubbelbeskattning, vilket HFD inte verkar tagit hänsyn till i domen.  

I ett försök att rättfärdiga den osäkerhet OMX-domen medförde diskuterade Dahlberg två 

alternativa lösningar till problemet.139 Enligt uppsatsförfattaren skulle troligtvis, oavsett vil-

ket av alternativen som tillämpades, båda bidra till rättssäkerhet. Vad som dock krävs är att 

lösningarna inte ger upphov till några oklarheter utan att lösningarna ger tydliga anvisningar 

hur en framtida lagkollision ska lösas. Frågor om förhandsbesked till SRN rörande företrä-

desrätten mellan skatteavtal och interna regler, hade även de troligtvis minskat. Vad som 

enligt författaren dock står klart är att OMX-domen kom att bidra till så stor rättsosäkerhet 

att ett nytt avgörande, utan plenidom, skulle vara otillräckligt. 

6.3 Är ordningen återställd efter 2010 års fall? 

Av intresse är HFD:s avgörande från december 2010, där HFD på nytt prövade vilka regler 

som skulle ges företräde vid en lagkollision mellan skatteavtal och svenska interna regler. I 

domen tydliggjorde HFD för den generella huvudregeln vid en lagkollision, att skatteavtal 

ska ges företräde framför svenska interna regler.  

                                                 
138 Kleist, D, Några ytterligare kommentarer angående förhållandet mellan skatteavtalen och intern rätt, SN 

2008.  

139 Dahlberg, M, Regeringsrätten och de folkrättsliga skatteavtalen, SN 2008. 
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För att ta ställning till huruvida 2010 års dom återställt rättsosäkerheten efter OMX-domen 

måste först frågan ställas om OMX-domen och 2010 års dom kan jämföras med varandra? 

För att avgörandena ska anses förenliga krävs enligt författaren att OMX-domen inryms i 

den undantagsregel HFD uttalade i 2010 års fall.  

Som HFD uttalade i 2010 års dom är det enbart då lagstiftaren givit klart uttryck till en un-

dantagsregel som de interna reglerna ska ges företräde. Antingen ska viljan om företräde 

klart framgå genom lagtext eller uttryckligen framgå av förarbetena till lagtexten. I OMX-

domen gavs företräde till de interna reglerna på grund av att omständigheterna i domen var 

så särpräglade. För att OMX-domen ska kunna inrymmas under undantagsregeln krävs en-

ligt författaren således att lagstiftaren givit klart uttryck att de interna CFC-reglerna skulle 

gälla framför ett skatteavtal. Enligt författaren finns det inget som tyder på att så var fallet. 

Vid införandet av de interna CFC-reglerna stadgades inget om att reglerna skulle ges före-

träde framför innehållet i ett införlivat skatteavtal. Författaren har således svårt att se att 

OMX-domen inrymmer en sådan situation att den skulle omfattas av undantagsregeln. En-

ligt författaren får således OMX-domen och 2010 års dom anses oförenliga. Med hänsyn 

till detta får det anses förvånande att HFD inte avgjorde 2010 års dom i plenum.  

Frågan är således huruvida 2010 års dom ändock kan ha givit uttryck för en allmängiltig 

princip och ska fortsättningsvis gälla i framtiden, även om 2010 års dom inte avgjordes i 

plenum. 

I 2010 års fall uttryckte HFD att ingen förändring skett i det grundläggande synsättet på 

förhållandet mellan skatteavtal och interna skatteregler. HFD:s uttalande visar således på att 

skatteavtalet ska tillämpas oberoende av reglerna i den interna lagstiftningen, även om den 

interna lagstiftningen tillkommit senare. Enligt författaren är HFD:s uttalande om huvud-

regeln ett positivt yttrande i jämförelse med HFD:s uttalanden i OMX-domen. Vad som 

skapar problem i 2010 års fall är den uttalade undantagsregeln. I domen uttalade HFD att 

viljan om en undantagsregel ska ske genom att lagstiftaren givit klart uttryck, men hur tydlig 

lagstiftaren måste vara i sin vilja att en intern regel ska ges företräde framgår inte. I likhet 

med både Grundström och Kleist140 anser författaren att det är oklart vad som egentligen 

menas med att lagstiftaren ska givit klart uttryck. Vad som dock står klart är att det varken i 

de interna reglerna i OMX-domen eller i 2010 års fall fanns något som tydde på att lagstif-

taren givit klart uttryck för en undantagsregel.  

                                                 
140 Se avsnitt 5.3. 
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Det är, enligt författaren, inget som tyder på att HFD, i 2010 års fall, tagit avstånd från syn-

sättet från OMX-domen. HFD har snarare givit uttryck för ännu en undantagsregel. Den 

rättsosäkerhet OMX-domen medförde kan enligt författaren inte anses återställd utan HFD 

har istället öppnat upp för en undantagsregel som det är oklart hur den ska användas.   

Enligt författaren, och i likhet med justitierådet Ståhl, hade ett pleniavgörande i 2010 års 

fall ansetts nödvändigt. På så sätt hade åtminstone framtida konsekvenser från OMX-

domen kunnat undvikas.  

6.4 Hur förhåller sig skatteavtalen till de interna reglerna i 
framtiden? 

En skillnad mellan OMX-domen och avgörandet i 2010 års fall är HFD:s uttryck för den 

generella huvudregeln. I 2010 års fall tydliggjorde HFD för den huvudregel som generellt 

ska tillämpas vid en lagkollision. Tydligheten i HFD:s uttalande får anses som en viktig 

princip även om synsättet enligt HFD, var detsamma i båda avgörandena. Enligt författa-

ren står det således klart vilken generell ställning skatteavtalet har till de interna reglerna i 

framtiden. 

Det som dock är förvirrande, enligt författaren, är undantagsregeln från 2010 års fall. Enligt 

HFD ska denna undantagsregel endast bli tillämplig då lagstiftaren givit klart uttryck att en 

intern regel ska ges företräde. Vad som får anses oklart, enligt författaren, är när lagstiftaren 

klart uttryckt viljan om företräde för en intern regel och vad som krävs i det enskilda fallet 

för att undantagsregeln ska vara tillämplig? Hur skulle till exempel undantagsregeln tolkas i 

det fall lagstiftaren givit klart uttryck att en intern regel ska ges företräde men då skatteavta-

let tillkommit senare än den interna lagstiftningen? Enligt författaren väcker undantagsre-

geln oklarheter som troligtvis kommer resultera i fler frågor om förhandsbesked till SRN. 

Författaren anser att det i framtiden inte enbart kommer att gå att förlita sig på fördelning-

en av beskattningsrätten som finns uttryckt i ett skatteavtal när Sverige har beskattningsan-

språk på en viss inkomst, utan det kommer även finnas anledning att studera de svenska in-

terna beskattningsreglerna.  
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7 Sammanfattande slutsats 

Genom HFD:s avgörande i 2010 års dom får det, enligt författaren, stå klart att skatteavta-

let, som huvudregel, ska gälla framför svenska interna regler. HFD:s tydlighet i domen var, 

enligt författaren, nödvändig för att klargöra det primära synsättet vid en lagkollision, även 

om HFD:s synsätt var detsamma i båda avgörandena. Problemet med 2010 års avgörande 

är den undantagsregel HFD uttalade. Eftersom HFD inte gav någon närmare definition 

vad som menas med att lagstiftaren ska ha givit klart uttryck om viljan av ett undantag, får 

undantagsregeln enligt författaren anses oklar. Författaren anser att HFD:s öppnat upp för 

en undantagsregel som medfört att det i framtiden kommer att uppstå oklarheter för hur 

den ska tillämpas. Eftersom 2010 års fall inte avgjordes i plenum lever även HFD:s synsätt 

från OMX-domen kvar. Enligt författaren resulterar detta i att undantagsregeln har ett stort 

tillämpningsområde efter 2010 års fall. Undantagsregeln är därmed tillämplig både när lag-

stiftaren gett klart uttryck om viljan att en intern regel ska ges företräde och när en intern 

regel tillkommit efter ett införlivat skatteavtal.  

Sammantaget anser författaren att 2010 års dom givit uttryck för att ett skatteavtal, som 

huvudregel, ska ges företräde framför interna regler. Vad som i framtiden inte kommer stå 

lika klart är hur den uttalade undantagsregeln ska tillämpas. Enligt författaren har således 

2010 års dom inte givit uttryck för någon allmängiltig princip och rättfärdigat den osäkerhet 

OMX-domen medförde. Författaren anser att 2010 års dom har bidragit till att det i fram-

tiden kommer uppkomma situationer hur undantagsregeln ska tillämpas. 

Hur ska då rättsosäkerheten lösas? Enligt författaren borde skatteavtalen utgöra en särställ-

ning i förhållande till interna regler. Eftersom ingåendet av ett skatteavtal är två eller flera 

staters gemensamma vilja har även staterna valt att avstå viss beskattning. Sverige har såle-

des i samband med införlivandet av ett skatteavtal valt att bortse från viss beskattning enligt 

den interna rätten. Vid en lagkollision borde därför de folkrättsliga principerna följas och 

respekteras. Hänsynen till parternas gemensamma vilja och syftet med skatteavtalet bör så-

ledes beaktas. Författaren ser ingen anledning till varför HFD i OMX-domen lämnade de 

folkrättsliga principerna utan beaktning. Med hänsyn till detta hade det, enligt författaren, 

varit önskvärt om HFD i ett nytt avgörande, i plenum, gav skatteavtalet företräde vid all typ 

av lagkollision. På så sätt skulle ett tydligt avsteg från både HFD:s synsätt i OMX-domen 

och från 2010 års undantagsregel tas. Framtida osäkerheter kring företrädesrätten skulle så-

ledes elimineras och i sin tur skapa förutsägbarhet för de skatteskyldiga. Författaren önskar 

således att HFD, i ett pleniavgörande i ett nytt fall, klart uttrycker för hur skatteavtalen för-
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håller sig till de interna reglerna i framtiden och på så sätt fastslår ny rättspraxis. Med hän-

syn till detta kommer HFD:s framtida avgöranden inom området följas med stort intresse.  
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