
 

 

INTE RNAT I ONE L LA  HANDE L SHÖG SKOLAN  
HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 

 

 

 

 

 

 

CFC-reglerna 
– en studie av den svenska CFC-lagstiftningen och dess förenlighet 

med internationella åtaganden i form av skatteavtal baserade på 
OECD:s modellavtal beträffande inkomst och förmögenhet  

Magisteruppsats inom internationell skatterätt 

Författare: Karolina Furlan 

Handledare: Björn Westberg 

Framläggningsdatum: 2007-05-22 

Jönköping   Maj 2007 



 

 

JÖNKÖP I NG  INT ERNA T I ONAL  BU S INE S S  SCHOOL  
Jönköping University  

 

  

 

CFC Rules 
-A study of the Swedish CFC legislation and its compatibility with 

international commitments in form of tax treaties based on OECD Model 
Tax Convention on Income and on Capital 

Master’s thesis within International tax law 

Author: Karolina Furlan 

Tutor: Björn Westberg 

Jönköping   May 2007 



 

  

i  

Magisteruppsats inom Internationell skatterättMagisteruppsats inom Internationell skatterättMagisteruppsats inom Internationell skatterättMagisteruppsats inom Internationell skatterätt    

Titel:Titel:Titel:Titel:        CFCCFCCFCCFC----reglerna reglerna reglerna reglerna –––– en studie av den svenska CFC en studie av den svenska CFC en studie av den svenska CFC en studie av den svenska CFC----lagstiftnlagstiftnlagstiftnlagstiftningen och ingen och ingen och ingen och 
dess förenlighet med internationellt åtaganden i form av skatteavtal dess förenlighet med internationellt åtaganden i form av skatteavtal dess förenlighet med internationellt åtaganden i form av skatteavtal dess förenlighet med internationellt åtaganden i form av skatteavtal 
baserade på OECD:s modellavtal beträffande inkomst och baserade på OECD:s modellavtal beträffande inkomst och baserade på OECD:s modellavtal beträffande inkomst och baserade på OECD:s modellavtal beträffande inkomst och 
förmögenhet.förmögenhet.förmögenhet.förmögenhet.    

Författare:Författare:Författare:Författare:    Karolina FurlanKarolina FurlanKarolina FurlanKarolina Furlan    

Handledare:Handledare:Handledare:Handledare:    Björn WestbergBjörn WestbergBjörn WestbergBjörn Westberg    

    Professor i finansrättProfessor i finansrättProfessor i finansrättProfessor i finansrätt    

DatumDatumDatumDatum:  2007-05-22    

ÄmnesordÄmnesordÄmnesordÄmnesord    InInInInternationell skatterätt, svensk CFCternationell skatterätt, svensk CFCternationell skatterätt, svensk CFCternationell skatterätt, svensk CFC----lagstiftning, skatteavtal, lagstiftning, skatteavtal, lagstiftning, skatteavtal, lagstiftning, skatteavtal, 
OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och 
förmögenhetförmögenhetförmögenhetförmögenhet 

 

Sammanfattning 

Den svenska CFC-lagstiftningens förenlighet med internationella åtaganden i form av 
skatteavtal baserade på OECD:s modellavtal har varit ett omdiskuterat ämne inom 
svensk lagstiftning under mer än ett decennium. Tvistigheten kring CFC-
lagstiftningens förenlighet med skatteavtal förekommer också i andra medlemsstater 
av OECD. 

Den svenska CFC-lagstiftningen tillämpas sedan 1 januari 2004. Rättsföljden av 
lagstiftningen framgår av 39 a kap. 13 § IL. Syftet med CFC-lagstiftningen är att 
förhindra en erosion av den svenska skattebasen. Utan CFC-lagstiftning skulle en 
skattebetalare kunna etablera företag i lågbeskattde jurisdiktioner enbart i syfte att 
minska den totala skattebördan. Genom att tillämpa CFC-lagstiftningen beskattas en 
delägare löpande för sitt innehav i den utländska juridiska personen.  

Enligt förarbeten är CFC-lagstiftningen förenlig med de svenska skatteavtalen. 
Lagstiftaren lägger stor vikt vid ordalydelsen i kommentarerna till OECD:s 
modellavtal. OECD rekommenderar medlemsstaterna att tillämpa lagstiftningen. 

Uppsatsen visar att CFC-lagstiftningen är förenlig med skatteavtal baserade på 
OECD:s modellavtal. Syftet med skatteavtal är att förhindra juridisk 
dubbelbeskattning. CFC-lagstiftningen ger upphov till ekonomisk dubbelbeskattning. 
Diskussionen gällande CFC-lagstiftningens förenlighet med skatteavtal beror på 
kommentarernas rättsliga verkan samt därtill framställda anmärkningar.  
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Abstract 

The Swedish CFC legislation and its compatibility with international commitments in 
form of tax treaties based on OECD Model have been disputed in the Swedish 
legislation for more than a decade. Whether CFC legislation is compatible with tax 
treaties is also disputed in many other Member States of the OECD.  

The Swedish controlled foreign company legislation entered into force on 1 January 
2004. The legal effect of the legislation is covered in chapter 39 a, section 10 of the 
Swedish Income Tax Act. The basic purpose of CFC legislation is to prevent an 
erosion of the Swedish tax basis. Without CFC regulations a taxpayer would be free 
to establish companies in low-tax jurisdictions for the sole purpose of reducing the 
overall tax burden. By applying the legislation a Swedish resident shareholder will be 
taxed on all the income that is attributed from a foreign subsidiary, regardless of 
when the income is distributed.   

In the preparatory works the government argues that the CFC legislation is 
compatible with Sweden’s tax treaties, based on OECD Model. The government’s 
opinion is mostly based on the statement in the Commentary to the OECD Model. 
The legislation is recommended by the OECD.  

This thesis concludes that the CFC legislation is compatible with tax treaties based 
on the OECD Model. The purpose with tax treaties is to avoid juridical double 
taxation. The CFC-legislation gives rise to economic double taxation. Therefore the 
legislation can be justified. The discussion of the CFC legislation compatible with tax 
treaties depends of the relevance of the Commentary but also on observations given 
to the Commentaries. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

CFC-lagstiftningen har tillkommit för att bekämpa skatteplanering och skatteflykt till 
skatteparadis.1 CFC är en förkortning av det engelska uttrycket ”Controlled Foreign 
Corporation” eller Company, vilket på svenska betyder ”Kontrollerade Utländska Bolag”.2 
CFC-lagstiftningen begagnas i skatteundvikande sammanhang för att bekämpa avledande 
av delägarinnehav eller kontroll till typiska lågskatteländer.3 Lagstiftningen4 är upplagd på så 
vis att den föranleder en direkt löpande beskattning av svensk delägares inkomstinnehav i 
lågbeskattade utländska juridiska personer.5 Genom att beskatta svenska delägare innan en 
skattepliktig inkomst t.ex. vidareförmedlas i form av utdelning, hindras eller också försvåras 
att den skatteskyldige helt undviker beskattning genom att överföra inkomster till den 
utländska juridiska personen i ett lågskatteland. Därigenom anses CFC-lagstiftningen 
motverka att svenska företag för över inkomster av finansiell karaktär till kontrollerade 
företag med hemvist i utlandet i syfte att de skall beskattas med en lägre skattesats än i 
Sverige.6 

CFC-lagstiftningen har införts i den svenska lagstiftningen i två omgångar. Lagstiftningen 
infördes ursprungligen i den svenska skatterätten år 1990.7 Efter tretton år ändrades den 
gamla CFC-lagstiftningen och istället infördes en ny. Anledningen till det var en att det 
samtidigt infördes en ny skatteregel på kapitalvinster och utdelningar från utländska bolag.  
Genom en ändring i Inkomstskattelagen, här benämnd IL, (1999:1229)8 blev sådana 
inkomster skattefria under vissa förutsättningar.9 Det ledde till att även CFC-lagstiftningen 
ändrades i viss omfattning. Den omarbetade versionen av CFC-lagstiftningen trädde i kraft 
den 1 januari 2004 genom införandet i 39 a kap. Inkomstskattelagen. 

Den grundläggande principen om att en stat är suverän har grundmässigt ansetts ha stor 
betydelse inom skatterätten. Själva begreppet suveränitet anses ha tvåsidigt betydelse, först  

                                                 

1 Prop. 2003/04:10, Ändrade regler för CFC-beskattning, s. 44. 

2 Dahlberg, Mattias Internationell beskattning- en lärobok, s. 120. Handledning för internationell beskattning 
2006, s. 160. 

3 IBFD International Tax Glossary, s. 92. 

4 (SFS 2003:1086). Se 39 a kap. IL, Särskilda bestämmelser för delägare i vissa utländska juridiska personer. 

5 Handledning för internationell beskattning 2006, s. 141.  

6 Mattsson, Nils Är de svenska CFC-reglerna förenliga med EG-rätten, SN 2004 s. 168. Wenehed, Lars-Erik 
CFC-lagstiftning, s. 53. 

7 (SFS 1989:1040). Andersson, Marie & Saldén Enérus, Anita & Tivéus, Ulf Inkomstskattelagen. En kommentar. 
29-66 kap, s. 1075. 

8 (SFS 2003.224). Lag (1999:1229) om Inkomstskatt. 

9 Gäller vid utdelning på näringsbetingade andelar i svenska och utländska juridiska personer. Skattefrihet 
råder således om andelen är näringsbetingad enligt 24 kap. 13, 14 §§ IL. Villkoren i nämnda paragrafer 
måste vara uppfyllda. Se också SOU 2001:11 s. 13-14, Lang, Michael mfl.CFC legislation, Tax Treaties and 
EC law, s. 585. 
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och främst ger den att en stat rätt att praktisera makt inom dess gränser, dels ger den skydd 
mot att andra stater inte gör det. I praktiken finns det huvudsakligen två principer som 
utgör grund för en stats skatteanspråk. I de flesta stater används antingen 
bosättningsprincipen, även kallad domicilprincipen, eller också används källstatsprincipen 
som grund vid beskattningsanspråk. I likhet med ett antal andra stater använder dock 
Sverige en kombination av båda principerna. Bosättningsprincipen innebär att 
skattesubjektet, den skatteskyldige, beskattas för all inkomst som har anknytning till 
hemviststaten, oavsett varifrån den kommer. För svensk del innebär principen att en 
person som är obegränsat skatteskyldig i Sverige är skatteskyldig för all inkomst i vårt land 
oavsett varifrån inkomsten härrör. Källstatsprincipen är istället koncentrerat på 
skatteobjektet och beskattning uttas i sådana fall efter dess anknytning till en viss stat. T.ex. 
anses det vara en stark anknytning om en inkomst uppkommer i en viss stat.10 

I en rapport utgiven av skattekommittén inom OECD11 framgår, att alla medlemsstater i 
OECD skall undvika att i den interna skatterätten införa lagstiftning som är i uppenbar 
motsättning med ingångna skatteavtal baserade på OECD:s modellavtal för undvikande av 
juridisk dubbelbeskattning.12 Ett skatteavtal har tillkommit för att reglera beskattningen 
mellan avtalsländerna så att internationell juridisk dubbelbeskattning, där skattesubjektet 
beskattas två gånger för samma inkomst fast i två olika stater ej förekommer. 
Konsekvensen av att staterna inte använder en och samma princip innebär en kollision 
mellan principerna, vilket leder till att juridisk dubbelbeskattning uppkommer.13 Redan på 
ett tidigt stadium i lagstiftningsarbetet ifrågasattes CFC-reglernas förhållande till Sveriges 
internationella åtaganden, framförallt förenligheten med EG-rätten men även 
lagstiftningens förenlighet med ingångna skatteavtal.14 Till 2003 års upplaga av OECD:s 
modell för skatteavtal har ett flertal medlemsstater av OECD anfört att CFC-lagstiftningen 
kan vara oförenlig med upprättade skatteavtal.15 CFC-lagstiftningen innebär, att Sverige 
som egenskap av stat utvidgar den interna skattelagstiftningen till att omfatta lågbeskattade 
inkomster från utländska juridiska personer, med andra ord bolag placerade i flertalet 
länder med vilka Sverige även kan ha ingått skatteavtal.16 Således kan det finnas en konflikt 
mellan CFC-lagstiftningen och skatteavtalen. Skatteavtal motverkar dubbelbeskattningen 
mellan staterna genom att fördela beskattningsanspråken mellan de avtalsslutande staterna  

                                                 

10 Lindencrona, Gustaf Dubbelbeskattningavtalsrätt, s. 29. Se även Dahlberg, Mattias Internationell beskattning- 
en lärobok, s. 23-24. 

11 Organization for Economic Co-operation and Development, OECD-rapporten Tax Treaty Override, s. 13, 
stycke 5. Se även Lang, Michael CFC Legislation Tax Treaties and EC Law, s. 595. 

12 Se även Dahlberg, Mattias Svensk skattepolitik och utländska basbolag, s. 304. 

13 Dahlberg, Mattias Internationell beskattning- en lärobok, s. 24. Notera att juridisk dubbelbeskattning även 
kan uppkomma om man använder samma princip i flera länder, men med olika kriterier i varje land för hur 
stark anknytningen till en stat som krävs för beskattningsanspråk. Rohatyi, Roy Basic International Taxation, 
s. 13. 

14 Burmeister, Jari & Tivéus, Ulf & Uggla, Carl-Magnus De svenska CFC-reglernas förenlighet med ingångna 
skatteavtal och EG-rätten m.m. SN 2005, s. 448. 

15 Se para. 27.4-27.9 i kommentaren till art. 1, para. 40.1-40.2 i kommentaren till art. 7, para. 68.1 i 
kommentaren till art. 10 i OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet. 

16 Dahlberg, Mattias Internationell beskattning- en lärobok, s. 138. 
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och slutligen undanröja kvarvarande dubbelbeskattning genom metodartiklarna.17 
Modellavtalets tillämpningsområde kan också omfatta sådana skattesubjekt och 
skatteobjekt som faller in under CFC-lagstiftningen, nämligen lågbeskattade inkomster från 
utländska juridiska personer.18 Både CFC-lagstiftningen och skatteavtal kan således träffa 
samma inkomst varmed den förstnämnda lagstiftningen återta den inkomst som eventuellt 
fördelats till den andra avtalsslutande staten genom upprättandet av skatteavtal.19 Det finns 
därmed anledning att ifrågasätta om CFC-lagstiftningen är förenlig med de skatteavtal som 
Sverige ingått. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna magisteruppsats är att utröna huruvida den svenska CFC-lagstiftningen är 
förenlig med de svenska skatteavtalen baserad på OECD:s modellavtal för inkomst och 
förmögenhet eller om lagstiftningen är motstridiga. För att besvara frågan så är en del av 
syftet att undersöka om CFC-lagstiftningen utgör ett hinder för skatteavtalens 
tillämpningsområde. 

1.3 Metod  

För att utreda om den svenska CFC-lagstiftningen är förenlig med skatteavtal använder jag 
mig av den rättsdogmatiska metoden. Detta innebär att rättsläget värderas och undersöks 
enligt följande rangordning, där lagtext anses vara den primära rättskällan följt av 
förarbeten, praxis och doktrin.20                                                                                  

Den svenska skattelagstolkningen omfattar olika legala tolkningsmetoder. I allmänhet anses 
den objektiva lagtolkningsmetoden ha företrädde vid användandet av legalitetsprincipen.21 
Inom svensk skatterätt anses termen legalitetsprincipen vara en allmän rättsprincip med 
stor betydelse.22 Det är en princip som används inom flera rättsområden.23 Innebörden av 
legalitetsprincipen synes var att all offentlig makt skall utövas under lagarna.24 Den latinska 
formuleringen av legalitetsprincipen är ”nullum tributum sine lege”, vilket innebär att det 
måste finnas ”uttryckligt stöd i lagtextens ordalydelse” för att skatt skall kunna påläggas.25 I  

                                                 

17 Fördelningsartiklarna finns i OECD:s modellavtal artiklarna 6 till 22. Metodartiklarna finns i modellavtalets 
artiklar 23 A samt 23 B. Se även inledningssavsnittet, para. 19 i OECD:s modell för skatteavtal beträffande 
inkomst och förmögenhet. 

18 Det är dock diskutabelt till vilken artikel i OECD:s modellavtal som den delägarbeskattning som CFC-
lagstiftningen medför skall hänföras till. 

19 Se remissinstansernas kritik i propositionen 2003/04:10 s. 97-98 samt Wenehed, Lars-Erik CFC-lagstiftning, 
s. 18-19, 90-94 och s. 109. 

20 Lehrberg, Bert Praktisk juridisk metod, s. 70, 92-93, 97. 

21 Rabe, Gunnar & Bojs, Johan Det svenska skattesystemet, s. 541-542. 

22 Påhlsson, Robert Inledning till skatterätten, s. 58. 

23 Hultqvist, Anders Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 3. 

24 1 kap. 1 § 3 st. RF. 

25 Påhlsson, Robert Inledning till skatterätten, s. 59. 
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det praktiska lagstiftningsarbetet innebär denna rättsprincip, att skatt inte kan påföras en 
inkomst utan stöd av lag.26 Det innebär också att de i lagen givna bestämmelserna inte 
heller får utvidgas utöver det som föreskrivits.27 Med anledning av legalitetsprincipens 
innehåll anser jag att där lagtext explicit stadgar att skatt skall uttas skall detta också ske. 
Neutralitetsprincipen är ytterligare en princip av betydelse vid skattesystemets utformning. 
Principen innebär kortfattat att det skall föreligga neutralitet i beskattningen. Då den 
skatteskyldige väljer mellan olika alternativ skall denne inte styras av skattesystemets 
utformning. De olika valalternativen skall inbördes ha samma värde såväl före påförd skatt 
som efter. Enligt doktrin uppstår fullständig neutralitet först då skatteplanering upphör att 
existera.28 

Utifrån den objektiva lagtolkningsmetoden fastställs innehållet i en rättsregel med 
tyngdpunkt på den språkliga betydelsen. Därmed analyseras lagen utan att hänsyn tas till 
lagstiftarens syfte med lagtexten, såsom det avsågs i förarbeten.29 Det innebär med andra 
ord, att lagtextens ordalydelse avskiljs från det bakomliggandet syftet.30 Den subjektiva 
tolkningsmetoden innebär att lagstiftningen utreds med utgångspunkt så som det kommit 
till uttryck i förarbeten. Speciell vikt läggs då vid tolkningen av själva språket, ord och 
uttryck.31 

1.3.1 Rättskällevärdering av utländsk praxis 

Det är mycket sparsamt med praxis gällande CFC-lagstiftningens förhållande till skatteavtal 
inom den svenska skatterätten. Hitintills har området ej behandlats i svensk domstol, men 
väl dock i Skatterättsnämnden.32 Däremot finns domslut från utländska domstolar, speciellt 
från andra OECD-medlemsstater.33 Sådana rättsfall kan inte tillmätas någon 
rättskällebetydelse för svensk rättspraxis då de inte föranleder någon juridisk rättsföljd i den 
svenska lagstiftningen. Däremot kan den utländska domstolens domskäl och motivering 
vara av undersökande karaktär för att värdera hur lösningen varit i andra stater som 
tillämpar CFC-lagstiftningen. Det skall påpekas att varje stat som använder CFC-
lagstiftning har egna rekvisit för när lagstiftningen blir tillämplig, vad som skall beskattas  

                                                 

26 Rabe, Gunnar & Bojs, Johan Det svenska skattesystemet, s. 540. 

27 Lodin, Sven-Olof & Lindencrona, Gustaf & Melz, Peter & Silfverberg, Christer Inkomstskatt en läro- och handbok i 
skatterätt, s. 618. 

28 Påhlsson, Robert Inledning till skatterätten, s. 62. 

29 Rabe, Gunnar  & Bojs, Johan Det svenska skattesystemet, s. 541-542. Påhlsson, Robert Inledning till 
skatterätten, s. 74. 

30 Påhlsson, Robert Inledning till skatterätten, s. 74. 

31 Påhlsson, Robert Inledning till skatterätten, s. 79.  

32 Skatteverkets rättsfallssammanställning nr 6/05. Dnr 42-04/D och dnr 23-04/D, 72-04/D avseende 
skatteavtalet mellan Sverige och Luxemburg samt dnr 139-04/D avseende skatteavtalet mellan Sverige och 
Schweiz. 

33 Se Lang, Michael CFC Regulations and Double Taxation Treaties, IBFD Tax Treaty Monitor 2003, s. 51-58 
och Fontana, Renata The Uncertain Future of CFC Regimes in the Member States of the European Union- 
Part 1, European Taxation 2006, s. 259-267 om det brittiska Bricom-fallet, franska Schneider Electric-målet 
samt det finska  A Oyj Apb-målet.  
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och till vilken skattesats. Rättsosäkerhet kring CFC-lagstiftningens förenlighet med 
skatteavtal inte är unikt för Sverige utan diskussioner har uppkommit i andra stater som 
tillämpar skatteavtal baserade på OECD:s modellavtal för inkomst och förmögenhet.  

1.3.2 Vilket rättskällevärde har ett förhandsbesked från 
Skatterättsnämnden? 

Skatterättsnämnden (SRN) har nyligen prövat några ärenden som upptar CFC-
lagstiftningens förenlighet med skatteavtal.34 Sådana förhandsbesked är speciella inom det 
skatterättsliga området och lämnas i taxeringsfrågor under förutsättning att rättsläget är 
oklart och samtidigt av ”vikt för den skatteskyldige eller av vikt för enhetlig lagtolkning eller 
rättstillämpning”.35 En ansökan om förhandsbesked kan göras av både enskilda och 
Skatteverket.36 De skapar möjlighet för de skatteskyldiga och Skatteverket, att i förväg få en 
skattefråga bedömd gällande tolkningen av skattelagstiftningen. Förhandsbeskeden har en 
medelbar positiv rättskraftverkan.37 Ett besked som är meddelat av SRN och åberopat av 
den skatteskyldige är bindande för Skatteverket, under förutsättning att de omständigheter 
som åberopas faktiskt har inträffat samt att det meddelade beskedet vunnit lagakraft.38 Det 
är Skatterättsnämnden som avgör om en ansökan om förhandsbesked skall prövas eller 
avvisas.39 Möjligheten att erhålla förhandsbesked tillkom ursprungligen för att öka 
förutsebarheten för den skatteskyldige. Speciellt viktigt är förutsebarhet för enskilda där en 
felaktig bedömning, kanske beroende på svårtolkad lagstiftning eller otydlighet, kan 
medföra långtgående skattemässiga konsekvenser för den enskildes personliga ekonomi.40 
Enligt min mening, är förutsebarhet speciellt viktigt inom direkt och indirekt skatterätt där 
nytillkomna lagrum och rättsfall både från Regeringsrätten och EG-domstolen är vanligt 
förekommande. Skatterättsnämndens inrättning var även ett led i att förkorta den långa 
handläggningstiden i den ordinarie taxeringsprocessen.41 Tillkomsten av en allt mer 
komplicerad lagstiftning i takt med ett ökat skattetryck ledde till att SRN infördes.42 

                                                 

34 Skatteverkets rättsfallssammanställning nr 6/05. Dnr 42-04/D och dnr 23-04/D, 72-04/D avseende 
skatteavtalet mellan Sverige och Luxemburg samt dnr 139-04/D avseende skatteavtalet mellan Sverige och 
Schweiz. 

35 5 § 1 st. Lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor samt Eriksson, Asbjörn Praktisk 
beskattningsrätt, s. 563. Se även Rabe, Gunnar Det svenska skattesystemet, s. 62. 

36 1 § 2 st. Lag om förhandsbesked i skattefrågor. Av lagtext framgår att förutsättningar för lämnande av 
förhandsbesked inte är möjligt utan att ett yrkande framförs av en enskild eller att denne framställer en 
ansökan hos Skatteverket., där den sistnämnda myndigheten fattat ett beslut som gått emot den enskilde. 6 
§ 1 st. samt 6 a § 1 st. Lag om förhandsbesked i skattefrågor. 

37 Alhager, Eleonor Rättskraft i skatteprocessen, s. 175. 

38 16 § Lag om förhandsbesked i skattefrågor. Prop. 1997/98:65 s. 54. Om lagändring inträffar sedan 
förhandsbesked och taxering fastsällts gäller ej nämnda paragraf dvs. bindande förhandsbesked är då 
undantaget. 

39 12 § Lag om förhandsbesked i skattefrågor. 

40 Lodin, Sven-Olof &  Lindencrona, Gustaf & Melz, Peter &  Silfverberg, Christer Inkomstskatt- en läro-och handbok 
inom skatterätt, s. 618. 

41 Wingren, Carl-Gustaf  Några anteckningar om förhandsbesked i skattefrågor då och nu, SN 2002, s. 496. 

42 Wingren, Carl-Gustaf  Några anteckningar om förhandsbesked i skattefrågor då och nu, SN 2002, s. 500. 
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EG-domstolen fann i målet Victoria Film43 att Skatterättsnämnden inte utgör en domstol i 
den mening som avses i art. 234 EG-fördraget. Nämnden kan därmed inte begära 
förhandsavgörande från EG-domstolen.44 EG-domstolen sammanfattade i målet X AB och 
Y AB45 vilka kriterier som konstituerar en domstol i den mening som avses i art. 234 EG. 
Till att börja med måste det handla om ett organ som är upprättat med stöd av lag, är av 
stadigvarande karaktär och att dess avgörande är tvingande. Vidare skall förfarandet vara 
kontradiktoriskt och organet skall tillämpa rättsregler samt vara oberoende.46 
Skatterättsnämndens förhandsbesked brister på flera punkter. EG-domstolens har dömt att 
SRN inte har till uppgift att pröva om ett beslut från skattemyndigheten är i enlighet med 
lagen. Enligt EG-domstolen är Skatterättsnämndens uppgift att ta ställning till hur 
taxeringen skall behandlas i en transaktion. EG-domstolen analyserade också lösningen i 
andra medlemsstater. Där överlåts liknande förhandsbesked till avgörande av 
skatteförvaltningen i varje medlemsstat. Mot denna bakgrund anförde EG-domstolen, att 
då en skatteskyldig i Sverige ansöker om ett förhandsbesked hos Skatterättsnämnden 
utövar nämnden inte en verksamhet som består av rättsskipning. Nämndens beslut 
underlättar för den skatteskyldig att planera sin verksamhet, däremot har beslutet inte till 
uppgift att avgöra en tvist.47 Regeringsrätten uppfyller samtliga de villkor som ställs i 
rättspraxis från EG-domstolen för att utgöra en domstol med befogenhet att framställa ett 
förhandsavgörande.48 Vidare framgår att en tolkningsfråga som uppkommit i 
Skatterättsämnden samt beslut meddelats därifrån och sedan överklagats till 
Regeringsrätten kan sakprövas och därigenom uppfyller de villkor som ställs i EG-
domstolens rättspraxis.49 Endast efter ett överklagande till Regeringsrätten kan ett 
förhandsbesked anhängiggöras och prövas av EG-domstolen. Resultatet av att nämnden 
inte räknas till en domstol är onekligen en nackdel när det gäller möjligheten att snabbt 
skapa prejudikat i olika tolkningsfrågor som berör EG-rätten. Överklagande är utdragna 
processer där bildandet av prejudikat kan ta lång tid.50 

Enligt 22 § i lag om förhandsbesked i skattefrågor, får beslut som meddelats av SRN 
överklagas till Regeringsrätten. Ärendet går då direkt från Skatterättsnämnden till 
Regeringsrätten utan att prövas eller behandlas i andra instanser. Prövningstillstånd fodras 
ej.51 Regeringsrätten är således den slutliga instansen och kan därmed ändra ett 
                                                 

43 Mål C-134/97 Victoria Film A/S. 

44 Mål C-134/97 Victoria Film A/S, punkterna 16-18. 

45 Mål C-200/98 X AB och Y AB mot Riksskatteverket. 

46 Mål C-200/98 X AB och Y AB mot Riksskatteverket, punkt 14. 

47 Mål C-134/97 Victoria Film A/S,  punkt 17. Samt  generaladvokatens förhandsavgörande i mål C-200/98 X 
AB och Y AB mot Riksskatteverket, punkt 13. 

48 Mål C-200/98 X AB och Y AB mot Riksskatteverket, punkterna 15-16. I den situation en domstol skall ta 
ställning till en hypotetisk fråga är förhållandet en annan. Se ordalydelsen i punkt 20 i ovannämnda rättsfall. 

49 Mål C-200/98 X AB och Y AB mot Riksskatteverket, punkterna 13-23. Notera att det framgår av nämnda 
EG-dom att det samtidigt skall handla om en verklig tvist som är avsett att leda till ett avgörande av 
rättskipningskaraktär. 

50 Wingren, Carl-Gustaf  Några anteckningar om förhandsbesked i skattefrågor då och nu, SN 2002, s. 506. 

51 22 § Lag om förhandsbesked i skattefrågor. Se mer härom i RÅ 2001 ref. 23 samt Almgren, Karin & 
Leidhammar, Börje Skatteprocessen, s. 26. 
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förhandsbesked som beslutats av Skatterättsnämnden. Enligt min mening, torde slutsatsen 
vara att i den mån Regeringsrätten inte ändrar ett överklagat förhandsbesked i sak borde 
däremot det meddelade förhandsbeskedet vara av prejudikatvärde.  

Enligt doktrin inom förhandsbeskedsområdet har publicerade förhandsbesked en stark 
prejudikatställning.52 Besluten anses vara viktiga instrument för prejudikatsbildning. 
Meddelade förhandsbesked har blivit viktiga för att tillgodose Skatteverkets, 
skattedomstolarnas och enskildas behov där lagen är otillräcklig eller där rättspraxis 
saknas.53 Meddelade förhandsbesked anses vara välmotiverade.54 Besluten hänvisar till 
juridiska rättskällor såsom lagrum och förarbeten.55 Ur prejudikatställning är det synnerligen 
viktigt att ett förhandsbesked dels är utförligt motiverat samtidigt som sakförhållanden är 
tydligt klarlagda.56 Bestämmelsen i 15 § lag om förhandsbesked i skattefrågor, anger att 
SRN i den omfattning de anser är lämpligt skall ange hur den fråga som förhandsbeskedet 
avser skall bedömas. Ordalydelsen tyder på att SRN som myndighet har hög självständighet 
att bedöma efter egen utsaga och argumentation. 

Förhandsbesked från SRN är sekretessbelagda och publiceras i anonymiserat skick av 
Regeringsrätten,57 samt återges på Skatteverkets hemsida.58 Regeringsrätten publicerar 
endast överprövade förhandsbesked medan Skatteverket även publicerar mål som inte 
överprövats. På grund av utrymmesskäl på Skatteverkets hemsida publiceras endast ett 
urval av alla avgjorda förhandsbesked. Det faktum att inte alla förhandsavgörande 
publiceras är negativt till följd av att inte alla förhandsbesked kommer till allmänhetens 
kännedom. I sistnämnda hänseende är det Skatteverket som gör en intresseavgöran 
gällande vilka förhandsbesked som förtjänar publicering.  

Syftet med SRN:s sammansättning har varit att få fram representanter inom olika 
samhällssektorer såsom industri, handel, skogsbruk osv. Ledamöter som suttit och sitter i 
SRN har varit verksamma inom olika näringslivsorgansationer, representerade i Sverige. 
Som exempel kan nämnas Bankföreningen, Industriförbundet, Lantbrukarnas Riksförbund 
osv.59 Det som är av ifrågasättande karaktär är organisationen av nämnden. 
Skatterättsnämnden är sammansatt av fjorton ledamöter som förordnas av regeringen.60 
Både ordförande och vice ordförande arbetar vid Skatteverket samtidigt som de företräder 
SRN. Angeläget är att i den mån en enskild ansöker om förhandsbesked så är det 
Skatteverket som är motpart. Detta upplägg är minst sagt anmärkningsvärt med tanke på 
                                                 

52 Bergström, Sture Förhandsbesked vid inkomsttaxeringen, s. 246. 

53 Haglund, Erik Förhandsbesked i skattefrågor på regional och lokal nivå, SN 2002, s. 508. 

54 Bergström, Sture Förhandsbesked vid inkomsttaxeringen, s. 223. 

55 Henriksson, Ann-Sofie Förhandsbeskedens betydelse som prejudkat, SN 1990, s. 220. 

56 Bergström, Sture Förhandsbesked vid inkomsttaxeringen, s. 18. 

57 Bergström, Sture Förhandsbesked vid inkomsttaxeringen, s. 19. 

58 http://www.skatteverket.se, publicering sker inte i fulltext. Bergström, Sture Förhandsbesked vid 
inkomsttaxeringen, s. 19. 

59 Wingren, Carl-Gustaf  Några anteckningar om förhandsbesked i skattefrågor då och nu, SN 2002, s. 497. 

60 2  § 1 st. Lag om förhandsbesked i skattefrågor. 
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att både ordförande och vice ordförande har långtgående behörighet att ensamma fatta 
beslut som visserligen inte berör avvisan av en ansökan men väldock andra beslut.61 Det 
kan i dessa situationer inte uteslutas att jäv kan uppkomma. Liknande problem kan tänkas 
kunna uppstå i det förhållande där en ledamot är verksam i en organisation och samtidigt 
representerar SRN i ett ärende som berör en konkurrent. 

Det är diskuterbart vilket rättskällevärde ett förhandsbesked har. Min slutsats är att 
meddelade förhandsbesked är av betydande värde för rättsbildningen på skatteområdet. 
Sedan år 1952 är det möjligt att erhålla förhandsbesked inom olika skatterättsliga 
områden.62 Det finns en historisk tradition i Sverige med förhandsbesked vilket ger intryck 
av förtroende genom ett system som varit i bruk i decennier. Argument som talar emot att 
förhandsbesked skulle vara av prejudikatvärde är det faktum att de inte är bindande mellan 
andra parter utom de parter som beskedet angår. Detta gäller dock endast under 
förutsättning att det handlar om ett besked som åberopas samt yrkas av den enskilde. 
Under dessa omständigheter är beskedet bindande för Skatteverket och allmän 
förvaltningsdomstol.63 Vidare har rättspraxis från EG-domstolen konstaterat, att det inte är 
möjligt för SRN att inhämta förhandsavgörande, vilket innebär att nämnden inte utgör en 
domstol. Lydelsen i 15 § lag om förhandsbesked, antyder att SRN har stor befogenhet att 
ange förhandsbesked i den omfattning de anser är lämpligt. Det ger intryck av att nämnden 
organisatorisk är självständig. Helt självständig synes SRN dock inte vara utan präglas av 
förhållandet till Skatteverket där både ordförande och viceordförande har sin andra 
arbetsgivare. Skatterättsnämnden har en domstolsliknande karaktär, men är inte en domstol 
enligt min mening. Dock talar mycket för att Skatterättsnämnden är sammansatt av 
personer med hög kunskapkompetens inom sina områden varav leder till slutsatsen att 
förhandsbeskeden har en viktig ställning inom direkt- och indirektskatterätt där övrig praxis 
saknas.   

I denna magisteruppsats utgår jag därav ifrån att förhandsbesked från SRN inte har något 
prejudikatvärde. Vid rättstillämpning av ett förhandsbesked tillmäter jag i stället den 
meddelade motiveringen vara av störst intresse, då jag anser att det kommer vara av 
väsentlig tolkningsbetydelse vid en överklagan som inte avvisas i Regeringsrätten utan där 
utreds såsom fallet är i de upptagna förhandsbeskeden gällande den svenska CFC-
lagstiftningens förenlighet med ingångna skatteavtal. 

1.4 Avgränsning 

I denna uppsats sker undersökningen utifrån ett svenskt perspektiv, vilket innebär att 
endast den svenska CFC-lagstiftningen behandlas. Detsamma gäller tolkningen av 
skatteavtal. Tolkning av skatteavtal är ett förhållandevis omfattande område, men i denna 
uppsats behandlas detta område bara i begränsad omfattning för att underlätta förståelsen 
för läsaren. 

Då de flesta skatteavtal bygger på OECD:s modellavtal och dess kommentarer så tas endast 
hänsyn till konsekvenserna mellan CFC-lagstiftningen och OECD:s modellavtal med  

                                                 

61 Se 3 § 2 st. Lag om förhandsbesked i skattefrågor. 

62 Bergström, Sture Förhandsbesked vid inkomsttaxeringen, s. 15. 

63 Se 16 § Lag om förhandsbesked i skattefrågor. 
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kommentarer. Jag avgränsar mig till att inte i detalj studera enskilda skatteavtal, med 
undantag att några hänvisningar till enskilda skatteavtal förekommer. Trots att det finns 
andra modellavtal64 som behandlar dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet så 
avgränsar jag mig till att endast utreda dubbelbeskattning utifrån OECD:s modellavtal, då 
dessa har erkänts stor betydelse när ett skatteavtal utformas och tolkas. 

1.5 Terminologi 

För att klargöra vissa begrepp som förekommer i uppsatsen, förtydligar jag dem enligt 
följande. Ordet skatteavtal avser dubbelbeskattningsavtal, men i uppsatsen används ordet 
skatteavtal konsekvent. Begreppet intern rätt eller svensk skatterätt avser svensk nationell 
lagstiftning. Med ordet internationell skatterätt menas all skatterätt som har en internationell 
anknytning dvs. anknytning till utlandet. Med CFC-regeln åsyftas den del av CFC-
lagstiftningen som föreskriver löpande beskattning i Sverige. CFC-beskattning eller 
delägarbeskattning är den beskattning som sker när CFC-lagstiftningen blir tillämplig. När jag 
hänvisar till modellavtalet eller OECD:s modellavtal syftar jag på OECD:s modell för 
skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet, i orginallydelse på engelska OECD 
Model Taxation Convention on Income and on Capital. Med kommentarerna menas 
modellavtalets kommentarer. 

1.6 Disposition 

Inledningsvis i det andra kapitlet redogörs för CFC-lagstiftningens uppbyggnad och dess 
historiska framväxt. I detta kapitel förtydligas att det finns en generell lagstiftning som 
också tillämpas i andra medlemsstater i OECD. I det tredje kapitlet undersöks rättsföljden 
och syftet med CFC-lagstiftningen samt de huvudsakliga grundförutsättningar som måste 
vara uppfyllda för att lagstiftningen skall vara tillämplig.  

I det fjärde kapitlet görs en förhållandevis grundläggande redovisning av skatteavtals 
innebörd och syfte. I efterföljande kapital introduceras OECD:s modellavtal och 
betydelsen av kommentarer och anmärkningar. Därefter analyseras praxis från övriga 
OECD-stater. I det näst sista kapitlet undersöks CFC-lagstiftningens förenlighet med 
skatteavtal baserade på OECD:s modellavtal beträffande inkomst och förmögenhet. 
Speciell fokus läggs på förarbeten och OECD:s ställningstagande. Det allra sista kapitlet 
innehåller slutsatsen. 

 

 

 

 

 

  

                                                 

64 Förenta Nationernas modellavtal dvs. United Nations Double Convention between Developed and 
Developing Countries från år 1980. 
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2 CFC-lagstiftningens uppbyggnad 

2.1 Lagstiftningens framväxt 

CFC-reglerna användes första gången år 1937 i den amerikanska lagstiftningen. USA blev 
därmed det första land som introducerade löpande beskattning på delägare i utländska 
bolag.65 Med löpande beskattning åsyftas att amerikanska delägare fick betala skatt på sin 
inkomst utav ett utländskt bolags totala vinstinkomst och detta utan att de nödvändigtvis 
hade fått den i form av utdelning. Motivet till införandet av CFC-regeln i USA var inte att 
lagstiftarna ville komma åt inkomster i utländska bolag utan istället var det bakomliggande 
syftet att komma åt inkomster som delägare hade fört ut utomlands till ett bolag i syfte att 
skjuta upp beskattningen. Således var de amerikanska lagstiftarna inte intresserade av var 
någonstans bolaget var lokaliserad eller omfattningen av nivån på beskattningen.  

Utvecklingen av CFC-lagstiftningen fortgick långsamt. Nästa land som följde efter USA 
och införde CFC-regler var Tyskland år 1972. Därefter följde Japan år 1978. Under 1980-
talet införde Frankrike, Storbritannien och Nya Zeeland CFC-regler för att sedan i snabb 
takt följas av flertalet länder.66  

Sverige följde den dåvarande internationella skattetrenden och införde CFC-regler år 1990. 
Före år 1990 hade Sverige en begränsad CFC-lagstiftning, den så kallade 
Luxemburgparagrafen67 som infördes år 1933. Regeln innebar att utländska bolag med den 
verkliga ledningen, utövad från Sverige, under vissa förutsättningar kunde bli beskattade i 
Sverige. För att tillämpa paragrafen förutsattes att bolagets verksamhet bestod av handel 
med värdepapper eller likartad egendom. Om paragrafen blev tillämplig så skedde 
beskattning enligt samma regler som för ekonomiska föreningar.68 Den svenska 
Luxemburgparagrafen slopades år 1989. Orsaken var att paragrafen var svår att tillämpa. 
Den krävde omfattande samarbete mellan de svenska och utländska skattemyndigheterna 
för att fastställa det svenska beskattningsunderlaget för en juridisk person.69 Vid sidan av 
Luxemburgparagrafen infördes år 1939 en s.k. valutakontroll i valutalagen.70 Lagen gav 
regeringen rätt att utfärda föreskrifter om valutakontroll.71 Bland annat innehöll valutalagen 
olika former av förbud och restriktioner. Till exempel begränsades möjligheten att överföra 
inkomster genom investeringar till bolag etablerade i utlandet. Det krävdes tillstånd från 
                                                 

65 Se Weije, Lena  Seminarium angående Controlled Foreign Companies, IUR Information 2004, s. 14. 

66 Följande länder följde efter och införde CFC-lagstiftning: Sverige år 1990, Austrialien 1991, Norge 1992, 
Danmark 1995, Finland 1995, Indonesien 1995, Portugal 1995, Spanien 1995, Korea 1997, Sydafrika 1997, 
Ungern 1998. Se även Wenehed, Lars-Erik CFC-lagstiftning, s. 38. 

67 I den dåvarande Lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL. 2 § 12 mom. Luxemburgparagrafen skiljde 
sig dock från CFC-reglerna i stor omfattning. Paragrafen beskattade endast utländska bolag och inte 
delägare som däremot CFC-reglerna gör. 

68 Se Wenehed, Lars-Erik CFC-lagstiftning, s. 346-347. Weije, Lena Seminarium angående Controlled Foreign 
Companies, IUR Information 2004, s. 15. 

69 Prop. 1993/94:50 s. 273. 

70 Valutalagen. (SFS 1939:350). 

71 2 §  Lag (1977:355) om tillämpning av valutalagen (1939:350). 
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riksbanken att överföra värdepapper och andra betalningsmedel till utlandet. Tillstånd gavs 
från riksbanken om det handlade om direkt investering som gynnade penning- och 
valutapolitiken i Sverige.72 Om misstanke fanns att transaktionen var ägnad i 
skatteundandragande syfte utgick inget tillstånd.73 Systemet med valutakontroll ansågs vara 
det lagstiftningssystem som effektivast förhindrade att inhemska delägare överförde 
inkomster till utländska bolag, för att på så vis undvika att betala skatt.74 Trots 
valutalagregleringens effektivitet avskaffades den i Sverige år 1989. Följden blev att 
kapitalrörelser obehindrat kunde föras till bolag etablerade i skatteparadis, dvs. i länder med 
mycket liten eller ingen skatt alls. Inkomsterna överfördes dit i syfte att undvika eller 
uppskjuta beskattningen.75 CFC-reglerna tillkom efter avskaffandet av valutaregleringen i 
syfte att förhindra eller försvåra sådana transaktioner med lågbeskattade utländska juridiska 
personer vars syfte är att minska den svenska skattebasen.76  

2.2 Generell CFC-lagstiftning 

Generellt är CFC-lagstiftningen konstruerad enligt samma princip i de länder som tillämpar 
den.77 Lagstiftningen används av medlemsstater både inom OECD och EU.78 Rättsföljden 
av CFC-regeln är att en delägare i CFC-bolag blir löpande beskattad för sin andel av 
överskottet i bolaget och detta innan själva vinsten utdelas till delägaren.79 Lagstiftningen är 
till för att förhindra ett skatteundvikande förfarande genom uppskjuten delägarbeskattning. 
Inom den internationella handeln är uppskjuten delägarbeskattning vanligt förekommande, 
framförallt inom multinationella koncerner. Oftast uppskjutes delägarbeskattningen i 
sådana koncerner pga. av företagsekonomiska skäl, men även av skatteskäl. I den mån 
företagsekonomiska skäl föreligger kan den intjänande inkomsten behöva användas för 
koncernens fortsatta verksamhet och expansion. I sådana fall är uppskjuten 
delägarbeskattning inte ett skatteundvikande förfarande.80 Däremot är upplägget ett 
skatteundvikande förfarande i de fall där delägarens syfte är att undvika eller uppskjuta 
                                                 

72 Se Wenehed, Lars-Erik CFC-lagstiftning, s. 346 samt Riksbankens författningssamling 1986: 3 kap. 19 §, 
valutaförodningen. Notera att direkt investering avser investering utomlands som ger möjlighet till effektivt 
inflytande på det utländska företagets förvaltning eller har till syfte att skapa varaktig ekononmisk 
förbindelse med företaget.  

73 Dahlberg, Mattias Internationell beskattning- en lärobok, s. 122. 

74 Wenehed, Lars-Erik CFC-lagstiftning, s. 346. 

75 Wenehed, Lars-Erik CFC-lagstiftning, s. 346-347. Dahlberg, Mattias Förslag till ny CFC-lagstiftning- 2002 års 
departementsprememoria, SN 2003, s. 50. Dahlberg, Mattias Internationell beskattning- en lärobok, s. 138. 

76 Andersson, Marie & Saldén Enérus, Anita & Tivéus, Ulf Inkomstskattelagen. En kommentar. 29-66 kap., s. 
1075. 

77 Sandler, Daniel Tax Treaties and Controlled Foreign Company Legislation, s. 24. OECD-rapporten Harmful 
Tax Competition, s. 41, stycke 99. 

78 Prop. 2003/04:10 s. 43. 

79 39 a kap. 13 § IL. CFC-bolagets vinstinkomst beskattas och beräknas årligen hos delägaren, vilket betyder 
att delägaren inte behöver ha mottagit utdelningen dvs. sin del av vinstbeloppet för att bli beskattad. Se 
Wenehed, Lars-Erik CFC-lagstiftning, s. 47 samt prop. 2003/04:10 s. 44. 

80 Wenehed, Lars-Erik CFC-lagstiftning, s. 62. 
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delägarbeskattningen genom att överför inkomster till CFC-bolaget.81 T.ex. presumeras 
alltid uppskjuten delägarbeskattning föreligga om det utländska bolagets inkomster inte 
utdelas då de förekommer. Följaktligen är tidpunkten av betydelse för att avgöra om en 
utdelning är senarelagd.82 

I enlighet med doktrinen är rekvisiten för CFC-regel och följden av den generellt utformad 
i de stater som tillämpar regeln.83 Den utländska juridiska personen skall kontrolleras av 
personer med hemvist i delägarstaten, till vilket, bolagets inkomster överförts i syfte att 
undvika skatt. Den största skillnaden mellan staternas CFC-lagstiftningar är det materiella 
innehållet i lagen. Ett exempel på en materiell skillnad mellan CFC-staterna är vad som 
skall beskattas, t.ex. vilken sorts inkomst. Det är den materiella skillnaden mellan de olika 
staternas CFC-lagstiftning som ger intrycket att CFC-regeln skiljer sig åt väsentligt mer än 
vad den egentligen gör. Överlag kan utläsas i doktrinen att CFC-regeln är upplagd enligt 
samma modell i de stater som tillämpar regeln.84 Det är tvärtemot vad som framgår i 
propositionen där det redovisas att lagstiftningen avsevärt skiljer sig åt staterna emellan, 
vilket har sin grund i att varje enskild stat har sin egen skatterättslig ordning att följa. CFC-
lagstiftningen skall ses mot bakgrund av övrig tillämplig skattelagstiftning.85 Varför 
förarbeten har en annan syn än doktrinen är oklart. I propositionen upptas att CFC-
lagstiftningen inte kan utläsas enskilt och isolerat från övrig lagstiftning inom skatterätten, 
utan att också inverka på den.86 Vad lagstiftaren exakt menar med detta framgår ej. Vilken 
skattelagstiftning som åsyftas framgår inte av propositionen. I statens offentliga utredning 
har det gjorts en närmare granskning av utdelningar och kapitalvinster i både länder som 
tillämpar CFC-reglerna och sådana som inte gör det.87 Däri konstateras kortfattat att 
beskattning av bolagsvinster och utdelning behandlas varierande i olika stater på samma vis 
som beskattningssystemet också skiljer sig åt staterna emellan. Vissa stater undantar inte 
utdelad vinst från skatt, vilket leder till att ekonomisk dubbelbeskattning uppkommer där 
beskattningen först sker hos bolaget som utdelar vinsten och sedan hos andelsägaren utan 
att avdrag tillåts ifrån det utlämnande utdelningen.88 En förklaring kan vara att den 
genomgång, som görs i det utredande betänkandet, av olika staters hantering av utdelning 
och kapitalvinst, till största del fokuserar på den materiella lagstiftningen, vilket leder till att 
skillnaderna verkar större än vad de är. En annan trolig orsak kan bottna i att regeringen 
lägger större vikt vid det faktum att CFC-lagstiftningen inte kan utläsas isolerat från övrig 
lagstiftning utan också inverkar på den.  

 

                                                 

81 Wenehed, Lars-Erik CFC-lagstiftning, s. 63. 

82 Wenehed, Lars-Erik CFC-lagstiftning, s. 58. 

83 Wenehed, Lars-Erik CFC-lagstiftning, s. 40. Lang, Michael CFC Regulations and Double Taxation Treaties, 
IBFD Tax Treaty Monitor 2003, s. 17. 

84 Wenehed, Lars-Erik CFC-lagstiftning, s. 40. 

85 Prop. 2003/04:10 s. 43. 

86 Prop. 2003/04:10 s. 43. 

87 SOU 2001:11 s. 329-362. 

88 SOU 2001:1 s. 329. 
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3  CFC-lagstiftning 

3.1 En reglering ämnat att förhindra eller försvåra 
skatteplaneringsåtgärder 

Enligt den svenska skatterättens lagregler är det först när det utländska dotterbolagets 
vinstinkomster överförs eller tas hem till moderbolaget, som beskattning sker oftast i form 
av utdelning. Lagregeln innebär att det svenska moderbolaget blir skatteskyldig för 
dotterbolagets inkomster vid utdelningen. Med undantag om inte utdelningen utgör 
näringsbetingad andel, vilka är skattefria.89  

En allmän bakgrund till CFC-reglernas införande stadgas i förarbeten. Lagstiftningen är 
”… till för att förhindra eller försvåra skatteplaneringsåtgärder genom sådana transaktioner med 
lågbeskattade utländska juridiska personer som leder till att den svenska skattebasen urholkas.”90 ”(…) 
de syftar till att motverka skatteundandragande genom framför allt koncerninterna transaktioner.”91 Med 
skatteplaneringsåtgärder avses ”… ränteavdragsarbitrage eller andra transaktioner som innebär att 
inkomster, till exempel genom felaktiga internpriser förs över till koncernföretag i lågskattestater för att 
sedan tas hem i form av skattefri utdelning eller kapitalvinst.”92 I efterföljande kommittébetänkande 
har regeringen påpekat att CFC-lagstiftningen inte bör betraktas som en strävan att tvinga 
produktiva svenska bolag att stanna inom Sveriges gränser. Lagstiftningen är snarare en 
reglering ämnat att förhindra skatteplanering via s.k. holdingbolag, licensbolag, leasingbolag 
och captivebolag.93 Jag tvivlar på att regeringens uttalande i senare komittéebetänkande är 
hållbar. Även om syftet inte är att få svenska företag att stanna inom landet så synes 
upplägget av lagstiftningen medföra en inskränkning. Svenska företag må flytta utomlands, 
men ekonomisk skall det inte vara fördelsmässigt att flytta till lågskatteländer för då påförs 
CFC-beskattning.              

En del av syftet med CFC-lagstiftningen är att förhindra ränteavdragsarbitrage. Innebörden 
av begreppet kan förklaras enligt följande. För att minimera den totala skatten, på det 
uppkomna överskottet, tar ett moderföretag lån. Räntekostnaderna för lånet dras sedan av 
mot överskottet, som oftast uppgår till samma nivå som räntekostnaden. Det lånade 
kapitalet överförs sedan som kapitaltillskott till ett lågbeskattat dotterföretag i utlandet. I 
utlandet generas kapitalet innan avkastningen, i form av utdelning, överförs tillbaka till 
moderföretaget i Sverige. Den utdelning som mottas av moderföretaget i Sverige är 

                                                 

89 Dahlberg, Mattias Internationell beskattning- en lärobok, s. 120-121. Om inkomsten tas hem i form av 
utdelning. Notera att vinstinkomsten i det utländska dotterbolaget kan tas hem på olika sätt. Ytterligare ett 
sätt att ta vinsten till Sverige är genom att det svenska moderbolaget avyttrar andelar i dotterbolaget. Sverige 
tillämpar principen om uppskov med beskattning vilket innebär att beskattning av dotterbolags vinster inte 
sker omedelbart vid vinstuppkomsten utan först när de vidarförmedlas till moderbolaget. Se Dahlberg, 
Mattias Internationell beskattning- en lärobok s. 121. Näringsbetingade andelar i svenska och utländska 
juridiska personer är skattefria om villkoren i 24 kap. 13 och 14 §§ IL är uppfyllda. 

90 Prop. 2003/04.10 s. 1. 

91 Prop. 2003/04.10 s. 68. 

92 Prop. 2003/04.10 s. 44. 

93 SOU 2002:47 s. 146. 
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skattefri eftersom andelarna i det utländska företaget är näringsbetingade.94 Huruvida 
ränteavdragsarbitrage verkligen förhindras eller försvåras av CFC-lagstiftningen ifrågasätts i 
doktrinen. Wenehed anser att ränteavdragsarbitrage inte nödvändigtvis behöver innebära 
skatteflykt. Ett moderföretag kan förse ett utländskt dotterföretag med lånat kapital i syfte 
att finansiera dotterföretagets verksamhet.95 Enligt min mening kan det ifrågasättas om 
ränteavdragsarbitrage verkligen förhindrar eller försvårar CFC-lagstiftningen i den 
omfattning som omtalas i förarbeten. Detta då utredarna själva ifrågasätter om 
ränteavdragsarbitrage i praktiken kan leda till skattflykt. ”Valutarisker, räntespreader och andra 
transaktionskostnader medför att det är tveksamt om ränteavdragsarbitrage på marknadsmässig grund 
kan löna sig.”96 

Underkapitaliseringsregler finns inte i den svenska skattelagstiftningen däremot i ett antal 
övriga OECD stater.97 Enligt doktrinen skulle införande av underkapitaliseringsregler i 
Sverige, sannolikt påverka en utländsk aktieägares val av finansieringsform av ett svenskt 
bolag.98 Underkapitaliseringsregler, liksom CFC-reglerna, syftar till att förhindra att 
skatteunderlag undandras inhemsk beskattning. Dess tillämplighet förhindras genom att 
den skatteskyldige undviker eller minskar beskattning i en stat, som inte beskattar 
inkomsterna, genom att överföra dessa till en annan stat.99 Kortfattat innebär 
underkapitalisering att den utländske ägaren finansierar bolaget genom att tillskjuta kapital, 
vilket görs i form av lån. Ersättning för lånet erläggs sedan i form av avdragsgill ränta. 
Detta skall särskiljas från kapitaltillskott, då ersättning utgörs av icke-avdragsgill utdelning 
med belöpande källskatt.100 Ett undantag sker dock på näringsbetingade aktier eftersom 
utdelning på dessa är befriade från skatt.101 Skattemässigt anses Sverige utgöra ett 
förmånligt genomgångsland för utländska investeringar. Omfattande skatteavtal i 
kombination med ett förmånligt system för avräkning av utländska skatter gör Sverige 
attraktivt för etablering av framförallt internationella holdingbolag.102 

Ett ytterligare syfte med CFC-lagstiftningen är att förhindra eller försvåra 
skatteplaneringsåtgärder genom att felaktiga internpriser medför att kapital förs över till  

                                                 

94 Prop. 2003/04.10 s. 41, 49,  SOU 2001:11 s. 126, Dahlberg, Mattias Internationell beskattning- en lärobok, s. 
121.  

95 Wenehed, Lars-Erik Från CFC till C eller hur EG-rätten kan påverka det senaste förslaget till CFC-
lagstiftning, SN 2003, s. 609. 

96 Prop. 2003/04.10 s. 49. 

97 Wenehed, Lars-Erik Vad är internationell skatterätt eller behöver Sverige underkapitaliseringsregler? SN 
2003, s. 145. 

98 Wenehed, Lars-Erik Vad är internationell skatterätt eller behöver Sverige underkapitaliseringsregler? SN 
2003, s. 152. 

99 Wenehed, Lars-Erik Vad är internationell skatterätt eller behöver Sverige underkapitaliseringsregler? SN 
2003, s. 145. 

100 Gäverth, Leif  Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor, s. 30. 

101 Wenehed, Lars-Erik Vad är internationell skatterätt eller behöver Sverige underkapitaliseringsregler? SN 
2003, s. 146. 

102 Hammarstrand, Christina Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar, IUR Information 2001, s. 
11. 
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koncernföretag i lågskatteländer.103 Med andra ord handlar det om internprissättning. Att 
införa CFC-lagstiftningen i syfte att förhindra internprissättning har jag svårt att instämma i 
eller argumentera för. I den svenska interna skatterätten med beaktande av praxis104 men 
även i OECD:s modellavtal105 tillämpas lagregler om felaktig prissättning. Det kan 
ifrågasättas varför CFC-reglerna skulle kunna användas till att försvåra eller till och med 
som det uttrycks i propositionen, förhindra internprissättning.  

I förarbeten anges även att syftet med CFC-lagstiftningen skall kompletteras med behovet 
av skattneutralitet.106 Genom att förhindra etablering i länder enbart pga. av renodlade 
skatteskäl, upprätthålls konkurrensneutralitet.107 Sverige har ingått skatteavtal med andra 
stater utifrån kapitalimportneutralitetsprincipen. Principen innebär att utländska 
investeringar skattemässigt skall behandlas likformigt eller jämförligt med inhemska 
investeringar. För CFC-lagstiftningen innebär det att skatteutfallet för utländska delägare i 
lågbeskattade bolag skall vara likvärdig med inhemska delägare i svenska bolag.108 

3.2 Rättsföljden av CFC-lagstiftningen 

Den gällande CFC-lagstiftning finns i kapitel, 39 a kap. IL. Den kompletterande listan finns 
som en bilaga till 39 a kap. IL. Rättsföljden blir att en delägare i en utländsk juridisk person 
med lågbeskattade inkomster beskattas i Sverige för sin andel av överskottet eller med 
andra ord vinsten i den utländska juridiska personen. Överskottet motsvarar även 
delägarens andel av kapitalandelen i den utländska juridiska personen.109 Enligt lag kan både 
en obegränsad och begränsad skatteskyldig ta upp överskott till beskattning i Sverige. I 
CFC-lagstiftningen är en begränsat skatteskyldig en delägare som har andelar knutna till ett 
fast driftställe i Sverige.110 Till den del överskottet tagits upp av en begränsad skatteskyldig 
delägare, skall den inte tas upp av en obegränsad skatteskyldig delägare.111  

Domicilprincipen är en princip som kan utgöra grund för beskattningsanspråk. Principen är 
koncentrerad på skattesubjektets anknytning till en viss stat. Kriterierna för att fastställa 
beskattningsanspråk skiljer sig åt emellan staterna. Olika stater använder olika kriterier även 
                                                 

103 Prop. 2003/04.10  s. 44. 

104 14 kap. 19 § 1 st. IL. Korrigeringsregelns syfte är att korrigera ett för lågt skatteuttag till följd av felaktig 
prissättning vid affärer mellan företag i intressegemenskap. Om ett avtalsförhållande föreligger mellan två 
parter som befinner sig i intressegemenskap skall avtalet korrigeras om det medför ett lägre resultat (före 
skatt) av en näringsverksamhet pga. avtalets villkor avviker från vad som skulle avtalats mellan två 
oberoende näringsidkare. Se Handledning för internationell beskattning 2006, s. 201-202 samt Dahlberg, 
Mattias Internationell beskattning- en lärobok, s. 115 samt RÅ 1991 ref. 107. 

105 Artikel 9 i OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet. 

106 Prop 2003/04:10 s. 47. 

107 SOU 2002:47 s. 145. 

108 Prop 2003/04:10 s. 47. 

109 39 a kap. 13 § IL. Se även 5 kap. 3 § IL. 

110 39 a kap. 2 § 2 st. IL.  

111 39 a kap. 13 § 2 st. IL. 
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beträffande skillnaden mellan juridiska och fysiska personer. Ur allmän synvinkel krävs 
dock en stark anknytning till en stat för att beskattning enligt domicilprincipen skall ske.112 
Ur svensk synvinkel stadgad i 6 kap. 3 § IL framgår att juridiska personer är obegränsat 
skatteskyldiga när de på grund av sin registrering eller, om registrering inte skett, platsen för 
styrelsens säte eller annan sådan omständighet är att anse som svenska juridiska personer. 
Fysiska personer är enligt 3 kap. 3 § IL obegränsat skatteskyldighet om de är bosatta i 
Sverige, har stadigvarande vistelse här eller någon form av väsentlig anknytning. Med 
obegränsad skatteskyldighet avses att en person är skattskyldig för den totala inkomst dvs. 
inkomst från både Sverige och utlandet.113                                                            

3.3 Delägare i en utländsk juridisk person 

CFC-lagstiftningen gör skillnad mellan begreppen ”utländska bolag”,114 ”i utlandet 
delägarbeskattade juridiska personer” och ”utländska juridiska personer med lågbeskattade inkomster”. 
Enligt 5 kap. 2a § IL avses med utländsk juridisk person en person vars inkomster 
beskattas hos delägare i den stat där den juridiska personen hör hemma. Vid tillämpning av 
CFC-lagstiftningen skall i utlandet delägarbeskattade juridiska personer inte behandlas som 
juridiska personer.115 De anses redan ha blivit CFC-beskattade. 

Delägarkravet definieras i 39 a kap. 2 § 1 st. IL som en skatteskyldig person, fysisk eller 
juridisk som innehar eller kontrollerar 25 procent av kapitalet eller rösterna, direkt eller 
indirekt, i den utländska juridiska personen. Delägarkravet skall vara uppfyllt senast vid 
utgången av delägarens beskattningsår och inkluderar även personer i intressegemenskap 
med delägaren.116 Motivet för att även inkludera summan av indirekt ägande är att hindra 
att CFC-reglerna kringgås genom att ett utländskt holdingbolag inskjuts mellan den svenska 
personen och CFC-bolaget.117 Enligt lag finns två olika metoder att beräkna innehav.118 I 
lagstiftningen har både kapitalandelar som röstetal betydelse när det gäller att bedöma om 
CFC-lagstiftningen skall bli tillämplig.119  Metoderna skiljer sig åt beroende på om innehavet 
handlar om röstandelar eller kapitalandelar. Vid kapitalandelsmetoden anses kapitalet 
utgöra produkten av kapitalandelarna i varje led av ägarkedjan. Vid röstandelsmetoden 
utgör rösterna den lägsta röstandelen i något led av ägarkedjan. Det indirekta resultatet blir  

 

                                                 

112 Dahlberg, Mattias Internationall beskattning- en lärobok, s. 23-24. 

113 6 kap. 4 § IL. 

114 Med utländska bolag, definierat i 2 kap. 5a § IL, aveses en utländsk juridisk person som beskattas i 
hemviststaten om beskattningen är likartad med den beskattning som gäller för svenska aktiebolag. 
Oavasett definitionen i föregående mening anses en utländsk juridisk person alltid vara ett utländskt bolag 
om den har hemvist i en avtalsstat samt att avtalet omfattar bolagets inkomster. 

115 39 a kap. 1 § IL. 

116 39 a kap. 2 § 1 st. IL. 

117 Prop. 2003/04:10 s. 56. 

118 39 a kap. 4 § IL. 

119 39 a kap. 2 § 1 st. IL. 
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således olika beroende på vilken metod som används. Skillnaden illustreras enklast genom 
följande två exempel:120 

Exempel 1. Ett svenskt aktiebolag innehar 50 % av kapitalandelarna i ett nederländskt 
bolag, vilket i sin tur äger 80 % av andelarna i det lågbeskattade bolaget C, ett företag i 
Antillerna. Det svenska aktiebolagets kapitalandel i företaget på Antillerna uppgår till 40 % 
(= 50 % * 80 %), vilket innebär att CFC-beskattning utgår då det indirekta innehavet 
överskrider minimumkriteriet på 25 %. 

Exempel 2. I exemplet innehar det svenska bolaget 30 % av kapitalandelarna i ett danskt 
företaget benämnd AS. Företag AS innehar å sin sida äger 40 % av andelarna i ett 
lågbeskattat bolag etablerad på British Virgin Island. Aktiebolagets andel av kapitalet i det 
sistnämnda bolaget uppgår till 12 %, (= 30 % * 40 %) vilket innebär att 25 % kravet inte är 
uppfyllt. 

3.4 Kontroll i den utländska juridiska personen 

Lagstiftningen uppställer, ett krav på minst 25 procent innehav och kontroll av det totala 
kapitalet eller rösterna.121 Vad menas då med kontroll i utländsk juridisk person? I 
propositionen preciseras inte kontrollrekvisitet närmare. Däremot utesluts inte att kontroll 
kan ske på andra sätt än genom innehav av andelar i en utländsk juridisk person. 
Anledningen till att paragrafens ordalydelse lyder ”innehav eller kontroll” är att endast ordet 
innehav skulle göra det svårt för Skatteverket att fastställa vem som är den verklige ägaren 
till ett bolag som är etablerad utomlands. Kringgåendestrukturer kan uppkomma i syfte att 
kringgå definitionen innehav genom att ägarinnehavet överförs till s.k. truster och 
utländska stiftelser. Genom kontroll så bibehålls beskattningsmöjligheterna via CFC-
lagstiftningen.122 Enligt förarbeten bör olika upplägg av kontroll beaktas när det skall 
avgöras om en andelsägare är en delägare enligt CFC-lagstiftningen. Propositionen anger 
att det finns många olika upplägg av inflytande som medför kontroll i den juridiska 
personen. Som exempel nämns att kontroll kan uppkomma genom att delägaren har 
inflytande över den juridiska personens styrning.123   

3.5 Intressegemenskap med delägaren 

Vid bedömning om en delägare innehar eller kontrollerar minst 25 procent av den 
utländska juridiska personens kapital eller röster, beaktas även personer i 
intressegemenskap med delägaren.124 Förutsättningen för att två personer skall anses vara i 
intressegemenskap med varandra är följande: 

 

                                                 

120 Exempel 1 och 2 är tagna ifrån Andersson, Marie & Saldén Enérus, Anita & Tivéus, Ulf Inkomstskattelagen. 
En kommentar. 29-66 kap, s. 1081.  

121 39 a kap. 2 § IL. 

122 Prop. 2003/04:10 s. 54 

123 Prop. 2003/04:10 s. 54 

124 39 a kap. 3 § IL. 
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1. personerna är moderföretag och dotterföretag eller står under i huvudsaklig gemensam ledning.             
2. personerna är juridiska personer och den ena personen direkt eller indirekt innehar eller kontrollerar 
minst 50 procent av kapitalet eller rösterna i den andra personen.                                                          
3. den ena personen är en fysisk person och den andra en juridisk person vars kapital eller röster direkt 
eller indirekt innehas eller kontrolleras av minst 50 procent av den fysiska personen, eller                      
4. personen är närstående.125 

Vidare framgår att närstående personer utövar gemensamt inflytande, vid bedömning om 
personer står under i huvudsaklig gemensam ledning.126 Propositionen förklarar att det 
gemensamma inflytandet uppkommer i de fall där ett CFC-bolag ägs av två svenska 
aktiebolag som till hälften ägs av samma ägare så står dessa i huvudsaklig gemensam 
ledning.127 I de fall en fysisk person är i intressegemenskap med en juridisk person anses 
även den fysiska personens närstående vara i intressegemenskap med den juridiska 
personen.128 Om till exempel en fysisk person innehar samtliga aktier i ett aktiebolag, är 
maken till den fysiska personen närstående till aktiebolaget.129 

3.6 Två regler för klassificering av lågbeskattade inkomster 

Av ytterst vikt för att CFC-beskattningen skall utgå är klassificeringen av nyckelbegreppet 
”lågbeskattade inkomster”. En prövning av begreppet görs utifrån två presumtionsregler. Den 
generella huvudregeln finns i 39 a kap. 5 och 6 § § IL.  Om huvudregeln inte tillämpas finns 
även en kompletteringsregel. Till den sistnämnda finns en bifogad lista, även benämnd som 
den vita listan.130 

3.6.1 Huvudregeln 

Den första regelns tillämplighet infaller om den utländska juridiska personen inte beskattas 
alls eller om den juridiska personen beskattas, men under sådana förhållanden att 
beskattning är lindrigare än den beskattning som skulle uttas i Sverige om 55 procent av 
nettoinkomsten varit inkomst hos ett svenskt aktiebolag, som i Sverige bedriver 
motsvarande verksamhet.131 Gränsen för skatteklassificering av lågbeskattad inkomst är en 
skattenivå på 15,4 procent.132 När inkomsten skall räknas ut skall den utländska juridiska  

                                                 

125 Närstående defineras i 2:22 IL. Som närstående avses make, föräldrar, mor- och farföräldrar, avkomling, 
avkomlings make, syskon, syskons make och avkomling samt dödsbo som den skatteskyldige eller någon 
närstående är delägare i. 

126 39 a kap. 3 § 2 st. IL. 

127 Prop. 2003/04:10 s. 60. 

128 39 a kap. 3 § 3 st. IL. 

129 Bojs, Johan Nya CFC-regler, SvSkT 2003, s. 731.  

130 39 a kap. 5-7 §§ IL. Om en inkomst inte uppfyller de krav som kompletteringsregeln uppställer innebär 
detta inte att huvudregeln blir automatisk tillämplig. Förutsättningarna i enlighet med huvudregeln måste 
också vara uppfyllda för dess tillämpling. 

131 39 a kap. 5 § IL. 

132 Den svenska bolagsskatten är 28 %, lagstadgat i 65 kap 14 § IL. (55 % * 28 % = 15,4 %), 39 a kap. 5 § IL. 
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personen behandlas enligt samma regler som gäller för ett svenskt aktiebolag, utom ett 
investmentföretag.133 

3.6.2 Kompletteringsregeln och den vita listan 

Utgångspunkten i den andra presumtionsregeln finns lagstadgad i 7 § 39 a kap. IL. Skälen 
till införandet av den kompletterade regeln är att avsevärt underlätta tillämpningen av 
användandet av CFC-lagstiftningen för alla inblandade parter.134 Om en nettoinkomst är 
lågbeskattad enligt huvudregeln är den ändå inte lågbeskattad om den uppbärs av en 
utländsk juridisk person om denne samtidigt är inkomstskatteskyldig i sin hemjurisdiktion i 
en stat eller i en annan jurisdiktion som är uppräknade eller inte uppräknade i den särskilda 
listan, den s.k. vita listan.135 Från listan har dock undantagits vissa specifika angivna 
inkomster från vissa stater. Inkomsterna från t.ex. försäkringsverksamhet samt bank- och 
finansieringsrörelse anses inte ha en acceptabel beskattningsnivå. Anledningen till att just 
dess inkomster har undantagits är att vissa länder har speciella skattegynnande lagregler för 
sådana verksamhetsregler. Det innebär att dessa inkomster redan träffas av lägre 
inkomstskatt än vad andra företagsformer i de länderna gör. För svensk del innebär det att 
CFC-beskattning utgår för dessa inkomster.136  

Den till paragrafen bifogade listan har en geografisk indelning på världens fem kontinenter 
Afrika, Nord- och Sydamerika, Europa, Asien och Oceanien.137 I Nord- och Sydamerika 
samt Oceanien gäller att uppräknade stater omfattas av kompletteringsregeln med undantag 
för vissa specifika inkomster som inte omfattas av nämnda regel. För de övriga tre 
kontinenterna gäller i stället det motsatta, bara vissa inkomster i de uppräknade staterna 
undantas, helt eller delvis, från kompletteringsregeln och därmed klassas som lågbeskattade. 
Förklaringen till att ibland räkna upp de stater som omfattas och ibland de som inte 
omfattas av kompletteringsregeln, är att listan därigenom blir kortare och mer 
överskådlig.138 Noteras skall att enligt ett förhandsbesked ställs inget krav på var den 
utländska juridiska personen skall bedriva sin verksamhet. Det finns heller inget krav på att 
personen faktiskt skall betala skatt. Däremot krävs, enligt förhandsbeskedet, att den  

                                                 

133 39 a kap. 10 § IL. Se vidare 39 a kap. 6 § IL där det finns inskränkningar gällande beräkningen av 
nettoinkomsten. Bland annat får inte avdrag göras för avsättning till periodiseringsfond. Bara en positiv 
nettoinkomst medför CFC-beskattning. 39 a kap. 5 § IL. 

134 Prop. 2003/04:10 s. 72. 

135 Listan är bifogad  som en bilaga till 39 a kap IL. Listan benämns som den vita listan. Mattias Dahlberg 
kallar den nuvarande listan för den ”vit/grå” listan då den både betecknar jurisdiktioner som har en 
accepterad beskattningsnivå samt sådana som inte har det. Se Dahlberg, Mattias Internationell beskattning- en 
lärobok, s. 134.  

136 Prop. 2003/04:10 s. 74. Se även 39 a kap. 7 § IL. 

137 Se bilaga till 39 a kap. Antarktis är ej upptaget på listan och omfattas därför inte av kompletteringsregeln. I 
förhållande till Antarktis tillämpas endast huvudregeln i 39 a kap. 5 § IL. Se prop 2003/04:10 s. 72. Vissa 
stater i Karibien och Oceanien omfattas heller inte av kompletteringsregeln. I propositionen anförs flera 
orsaker till varför dessa stater inte är upptagna. Överlag har det inte gjorts någon prövning av 
skattesystemet i dessa stater. I många av staterna finns heller inga svenska etableringar. Prop. 2003/04:10 s. 
73. 

138 Prop. 2003/04:10 s. 73. 
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utländska juridiska personen har hemvist och är skatteskyldig till inkomstskatt i någon av 
de stater som uppräknas på lista.139 

3.7 Den gällande listan i 39 a kap. 7 § IL 

Målsättningen med den nu gällande listan tillsammans med kompletteringsregeln är att 
underlätta tillämpningen av CFC-lagstiftningen genom att skapa förutsebarhet för de 
skatteskyldiga och Skatteverket.140 Detta genom att i den interna internationella skatterätten 
noga specificera de stater och inkomster som omfattas respektive inte omfattas av CFC-
beskattningen. Sedan år 2004 är reglerna endast tillämpliga i förhållande till vissa inkomster 
i specifikt uppräknade stater på den ”vit/gråa”-listan.141 Den gällande CFC-lagstiftningen är 
i dess nuvarande utformning endast tillämplig i förhållande till vissa inkomster. 
Underförstått har lagstiftarens syfte uppfyllts. Enligt min mening kvarstår dock nackdelar 
med utformningen av 39 a kap. 7 §. CFC-lagstiftningen tillämplighet undersöks först 
utifrån huvudregeln. I enlighet med huvudregeln kan CFC-beskattning utgå. Dock måste 
även kompletteringsregelns tillämplighet undersökas. Under förutsättning att 
kompletteringsregeln inte är tillämplig kan CFC-beskattning utgå i enlighet med 
huvudregeln. Egentligen är det först och främst kompletteringsregeln som skall undersökas 
och är den inte tillämplig är det i stället huvudregeln som skall användas. Något som kan 
ifrågasättas är listans tillförlitlighet i framtiden. För att listan skall fungera måste den 
kontinuerligt uppdateras för att undvika att stater inför skatteförmåner eller undantar dem 
vilket kan påverka CFC-regelns tillämpning.142 Då listan ingår i lagtexten krävs även 
riksdagsbeslut för varje ändring eller komplettering, vilket ytterligare försvårar arbetet av 
listans effektivitet.143 Om listan inte uppdateras, blir den med tiden obrukbar vilket i sådana 
fall tvingar de skatteskyldiga och Skatteverket att falla tillbaka till det gamla systemet där det 
förutsattes en närmare granskning av varje upprättat skatteavtal. I propositionen poängteras 
att det svenska näringslivet och skatteförvaltningen har bevakningssystem som gör att de 
skattelättnader som införs i andra länders skattesystem årligen fångas upp vid revisioner 
osv.144 Med den gällande CFC-lagstiftningen och dess koppling till skatteavtal så är det 
enligt min åsikt fler inkomster jämfört med tidigare som anses vara lågbeskattade och 
därmed faller in under antingen huvudregeln eller kompletteringsregeln vilket innebär att de 
träffas av CFC-beskattning. En analys av de meddelade förhandsbeskeden145 från 
Skatterättsnämnden tyder på att speciellt inkomster från finansiell verksamhet såsom 
koncerninterna återförsäkringsverksamheter i Schweiz och Luxemburg träffas av reglerna, 
vilket de däremot inte gjorde innan lagändringen 2004. En remissinstans i propositionen 
                                                 

139 Hänvisning till Skatterättsnämndens förhandsbesked av den 22 december 2004. Skatteverkets 
rättsfallsprotokoll nr. 28/04. Se även Handledning för internationell beskattning 2006, s. 164. 

140 Prop 2003/04:10 s. 76. 

141 Handledning för Internationell beskattning 2006, s. 422-423. 

142 Prop 2003/04:10 s. 76-77. 

143 Sundgren, Peter Finansdepertementets CFC-förslag och remissutfall (samt kommentarer därtill), IUR  
Information 2003, s. 10. 

144 Prop 2003/04:10 s. 78. 

145 Dnr 42-04/D. Bilaga 4, Skiljaktig mening, s. 2. Se längre fram i uppsatsen om  närmare analys av det 
meddelade förhandsbeskedet. 
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uppmärksammade detta, men även i doktrinen har det upptagits.146 Med stöd av lagen så 
omfattas nu sådana inkomster från verksamhet som består av koncernintern finansiering 
och försäkring inom EES.147 I propositionen fördes en diskussion kring upplägget. 
Regeringens uppfattning är att koncerninterna försäkringsverksamheter som t.ex. 
captivebolag skall särbehandlas eftersom de annars kan utnyttjas för skatteundandragande 
syfte.148 Det fastställs att dessa inkomster i stor utsträckning är de typ av inkomster som 
fanns skäl att beskatta.149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

146 Prop 2003/04:10 s. 98. Internationella Skattehandboken, s. 98. 

147 39 a kap. 7 § IL. 

148 Prop 2003/04:10 s. 75. 

149 Prop 2003/04:10 s. 74. 
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4 Skatteavtal 

4.1 Inledning 

Skatteavtal definieras enligt lag vara avtal som Sverige ingår med en stat eller utländsk 
jurisdiktion i syfte att undvika dubbelbeskattning på inkomst och förmögenhet.150 Avtalen 
sluts mellan två eller flera stater som sinsemellan överenskommit att gentemot varandra 
avstå från delar av sin nationella beskattningsrätt. Genom att ingå ett skatteavtal förpliktar 
sig parterna emellan att avstå från ett skatteanspråk som annars skulle ha utgått enligt den 
svenska interna skatterätten dvs. enligt inkomstskattelagen eller annan relaterad 
lagstiftning.151 I stora drag går avtalen ut på att identifiera vilken stat som får rätten att 
beskatta en inkomst.152 Skatteavtal är internationella ömsesidiga överenskommelserna eller 
folkrättsliga avtal där avtalsparterna, de avtalsslutande staterna i enlighet med 
undertecknandet förbinder sig att uppfylla de åtgärder som följer av avtalet.153 Enbart 
undertecknande förbinder dock inte staterna att fullfölja avtalet utan indikerar en inledande 
process.154 

4.2 Skatteavtalens ställning och dubbla status 

Enligt svensk rätt införlivas ett skatteavtal i den svenska interna rätten genom 
inkorporation. Det betyder att det i en särskild införlivandelag föreskrivs att 
dubbelbeskattningsavtal blir gällande lag i Sverige och kan tillämpas av Skatteverket och 
domstolar.155 De åtaganden som följer av skatteavtal, innebär en inskränkning av en stats 
suveränitet.156 Till exempel innebär åtaganden i ett skatteavtal att en stat avstår från en del 
av sin beskattningsrätt i syfte att undanröja internationell juridisk dubbelbeskattning.157 I 
OECD:s modellavtal defineras begreppet “as the imposition of comparable taxes in two (or more) 
Sates on the same taxpayer in respect of the same subject of matter and for identical periods”.158 
Begreppet skall skiljas från ekonomiska dubbelbeskattning som uppkommer “where two  

                                                 

150 2 kap. 35 § IL. 

151 Pelin, Lars Internationell skatterätt, s. 119. Lindencrona, Gustaf Dubbelbeskattningsavtalsrätt, s. 11. 

152 SOU 2002:47 s. 142. 

153 Dahlberg, Mattias Internationell beskattning- en lärobok s. 152 samt Dahlberg, Mattias Svensk skattepolitik 
och utländska basbolag, s. 304. Skriftligt slutna internationella överenskommelser benämns även som avtal, 
traktat, fördrag och konvention. Handledning för Internationell beskattning 2006, s. 433. 

154 Amatucci, Andrea International Tax Law, s. 154. 

155 8:3 och 8:5 Regeringsformen. Lindencrona, Gustaf Dubbelbeskattningsavtalsrätt, s. 14. Dahlberg, Mattias 
Internationell beskattning- en lärobok s. 158-159. I Sverige är det Regeringen som är auktoriserad att ingå 
ett dubbelbeskattningsavtal med en annan stat. De får dock ej sluta ett avtal med en annan stat utan att 
riksdagen har godkänt det. Se 10:1 och 10:2 RF. Regeringen har därav det yttersta ansvaret för att fullgöra 
de förpliktelser som följer då Sverige ingått ett skatteavtal. 

156 Pelin, Lars Internationell skatterätt, s. 120. 

157 Inledningsavsnittet, para. 3 till OECD:s modellavtal för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet, 
Lindencrona, Gustaf Dubbelbeskattningsavtalsrätt, s. 33. 

158 Inledningsavsnittet, para. 1 till OECD:s modellavtal för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet. 



Skatteavtal 

 23 

different persons are taxable in respect of the same income or capital”.159 Enligt Klaus Vogel 
föranledes ekonomisk dubbelbeskattning då bolagsbeskattning först påförs ett aktiebolags 
vinstinkomst och därefter delägarna genom delägarbeskattning. Vogel kallar upplägget för 
det klassiska systemet av bolagsbeskattning.160 Enligt Lindencrona kan inte den 
internationella ekonomiska dubbelbeskattningen undanröjas om det inte speciellt intas 
särskilda regler i ett avtal därom. Många stater har löst situationen genom att i den interna 
skatterätten införa regler som undantar den i utlandet erlagda skatten.161 Det primära syftet 
med skatteavtal är att öka kapitalrörelser mellan länderna genom att förhindra den skadliga 
verkan som juridiska internationell dubbelbeskattning medför.162 Två sekundära syften med 
skatteavtal är att dess uppbyggnad syftar till att försvåra skatteundragande såsom skatteflykt 
till lågskatteländer163 och att minska möjligheten för enskilda medborgare och företag att 
utnyttja skattemässiga skillnader mellan de olika staterna.164 Som påpekats så är syftet med 
skatteavtal att undanröja dubbelbeskattning. Till det finns i OECD:s modellavtal 
fördelningsartiklar och metodartiklar.165 För att inte dubbelbeskattning skall uppkomma för 
vissa slags inkomster, har bara den ena av de två avtalsslutande staterna uteslutande givits 
full beskattningsrätt. Till exempel har exklusiv beskattningsrätt gällande vissa inkomstslag 
uteslutande erhållits av hemviststaten.166 För vissa andra inkomster föreligger inte 
uteslutande beskattningsrätt utan båda avtalsslutande staterna, både hemviststaten och 
källstaten, har beskattningsrätten.167 Dock har den ena avtalsstaten erhållit en begränsad 
beskattningsrätt. Följden blir att lättnader i beskattningen måste ges av hemviststaten, som 
kan välja emellan undantagsmetoden eller avräkningsmetoden.168 

Inskränkning enligt skatteavtal sträcker sig enbart så långt som följer av skatteavtalens 
åtaganden, vilket innebär att ett skatteavtal i realitet inte skall påverka tillämpningen av en 
stats interna regler.169 Det kan betvivlas huruvida skatteavtal inskränker den interna 
                                                 

159 Para. 2 i kommentarerna till art. 23 A och 23 B i OECD:s modellavtal för skatteavtal beträffande inkomst 
och förmögenhet. 

160 Vogel, Klaus Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, s. 10. 

161 Lindencrona, Gustaf Dubbelbeskattningsavtalsrätt, s. 35. 

162 Pelin, Lars Internationell skatterätt, s. 115, 120. 

163 Pelin, Lars Internationell skatterätt, s. 122. Med internationell skatteflykt åsyftas att skatteskyldiga utnyttjar 
skillnader i beskattningen mellan olika stater i syfte att undgå eller minska den totala skatten på inkomsten. 
Se mer härom i Lindencrona, Gustaf Dubbelbeskattningsavtalsrätt, s. 36. 

164 Pelin, Lars Internationell skatterätt s. 122. Förhindrandet av diskriminering i dubbelbeskattningsavtal riktar 
sig endast till medborgare av den andra avtalsslutande staten och inte personer som är bosatta där. Se 
Lindencrona, Gustaf Dubbelbeskattningsavtalsrätt, s. 37. Internationella Skattehandboken, s. 29. 

165 OECD:s modellavtal för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet,  art. 6-21 är fördelningsartiklar 
och art. 23-24 är metodartiklar. 

166 Inledningsavsnittet, para. 30 till OECD:s modellavtal för skatteavtal beträffande inkomst och 
förmögenhet. Exklusiv beskattningsrätt har bland annat givits royaltyintäkter i art. 12 OECD samt inkomst 
av rörelse enligt art. 7 OECD:s modellavtal. 

167 Inledningsavsnittet, para. 19 till OECD:s modellavtal för skatteavtal beträffande inkomst och 
förmögenhet. Se bland annat art. 10 om utdelning och art. 11 om ränta som har detta upplägg. 

168 Inledningsavsnittet, para. 19 till  OECD:s modellavtal för skatteavtal beträffande inkomst och 
förmögenhet. 

169 Pelin, Lars Internationell skatterätt, s. 120. 
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beskattningsrätten eller ej. Med tanke på att skatteavtal är slutna internationella 
överenskommelser som genom inkorporation blir en del av den svenska interna 
skatterätten borde det inte finnas någon oförenlighet dem emellan.  Enligt doktrinen kan 
skatteavtal bara begränsa tillämpningen, inte utöka beskattningsrätten och ej heller avgöra 
vilket lands skattelagstiftning som skall tillämpas.170 Den svenska rättsuppfattningen är att 
skatteavtal varken är underordnade eller överordnande de svenska lagreglerna. Då 
skatteavtal är folkrättsliga avtal måste de implementeras i den svenska rätten för att bli 
tillämpliga i lagen.171 Resultatet torde innebär det att de skatteavtal som inte implementeras 
inte utgör lag i Sverige och är därmed inte en del av den svenska nationella rätten. 

4.3 Objektiv tolkningsmetod 

I Luxemburg-målet172 har relativ utförlig redogörelse lämnats för hur skatteavtal skall 
tolkas. Regeringsrätten förespråkar att tolkning av skatteavtal skall ske med inriktning på att 
utröna parternas gemensamma avsikt i enlighet med de folkrättsliga principer som uttrycks 
i artiklarna i Wienkonventionen om traktaträtten.173 Enligt doktrinen har detta kallats för 
den objektiva tolkningsmetoden då det är avtalets ordalydelse som är grunden för 
tolkningen.174 

”Detta innebär tolkning i enlighet med artikel 31 i första hand skall grundas på själva avtalstexten och 
göras i överensstämmelse med vad som är den gängse meningen av avtalets uttryck, varvid dock utryck skall 
ses i sitt sammanhang och mot bakgrund av avtalets ändamål och syfte (punkt 1 i artikel 31). I 
”sammanhanget” ingår förutom avtalstexten i dess helhet vissa överensstämmelser och dokument som i 
samband med avtalsslutet ingåtts resp. upprättats mellan parterna (punkt 2). Utöver ”sammanhanget” 
skall beaktas efterföljande överenskommelser och praxis som klargör parternas gemensamma uppfattning 
om avtalets tolkning samt relevanta internationella rättsregler som är tillämpliga i förhållandet mellan 
parterna (punkt 3) (…) Enligt artikel 31 kan vissa s.k. supplementära tolkningsmedel, bl.a. avtalets 
förarbeten och omständigheter vid dess ingående, anlitas för att få bekräftelse på den tolkning som gjorts 
enligt artikel 31 eller för att fastställa att avtalets mening när en tolkning enligt artikel 31 antingen inte 
ger något klart besked eller leder till ett resultat som uppenbarligen är orimlig eller oförnuftig.”175 

Utifrån Regeringsrättens resonemang i Luxemburg-målet förefaller det först och främst 
vara den gemensamma avsikten med skatteavtalet som skall beaktas, utifrån dess lydelse i 
själva avtalstexten. Går det inte att fastställa den avsikten ur själva avtalstexten är nästa steg 
att uttrycket skall ses i sitt sammanhang utifrån dess syfte och ändamål. Detta synes 
överensstämma med den tolkningsmetod som framlagts i England-målet. Där framgår att 
”Avgörande för avtalets tolkning är sålunda främst vad avtalsparterna avsett med bestämmelserna i 
avtalet, när dessa tillkom.”176 Förutom själva avtalet kan dokument i samband med avtalets 
ingående vara vägledande för att utröna de avtalsslutande parternas intentioner. Vid  

                                                 

170 Lindencrona, Gustaf Dubbelbeskattningsavtalsrätt, s. 27.  

171 Aldén, Stefan Om regelkonkurrens inom den svenska inkomstskatterätten, s. 229. 

172 RÅ 1996 ref. 84. 

173 Prop. 2003/04:10 s. 99. RÅ 1996 ref. 84. 

174 Dahlberg, Mattias Internationell beskattning- en lärobok, s. 153. 

175 Prop. 2003/04:10 s. 99. RÅ 1996 ref. 84 s. 358. 

176 RÅ 1987 ref. 162 s. 505. 
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skatteavtal gäller detta först och främst s.k. protokoll.177 I OECD:s modellavtal finns en 
allmän tolkningsartikel. Om ett uttryck inte definierats i avtalet och det ej heller går att 
utläsa utifrån avtalets sammanhang sker hänvisning till intern skattelagstiftning. Uttrycket 
tolkas med ledning utifrån den interna statens skattelagstiftning.178 För CFC-lagstftningen 
är art. 3.2 i modellavtalet av speciellt vikt för att utröna vilken eller vilka artiklar som 
aktualiseras på CFC-inkomsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

177 Lindencrona, Gustaf Dubbelbeskattningsavtalsrätt, s. 81. 

178 Art. 3.2. i OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet. 
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5 OECD:s modell för skatteavtal beträffande  
inkomst och förmögenhet 

5.1 Inledning 

Sverige har ingått ungefär 75 fullständiga skatteavtal med andra länder på området 
inkomstskatter.179 De svenska skatteavtalen grundar sig huvudsakligen på OECD:s 
modellavtal.180 OECD är ett organ för ekonomiskt samarbete och utveckling och utgör ett 
hjälpmedel för att klarlägga och enhetlig lösa de problem som uppstår vid 
dubbelbeskattning.181 Rådet, som är det högst beslutande organet, ger ut 
rekommendationer om undvikande av dubbelbeskattning, vilka riktar sig till 
medlemsstaterna.182 Sedan organisationen bildats har Sverige varit medlem och 
modellavtalet har väldigt stort genomslag vid avtalsförhandlingar för svensk del.183 OECD:s 
modellavtal utgör dock inte lag i Sverige utan klassificeras vara rekommendationer. Av 
svensk rättspraxis framgår dock att skatteavtal baserade på OECD:s modellavtal har en 
stark grundläggande ställning i den svenska interna internationella skatterätten. Om båda 
avtalsslutande staterna utformat det undertecknade skatteavtalet efter vad som stadgas i 
modellavtalet bör det finnas fog för att parterna velat uppnå ett resultat som stämmer 
överens med det som rekommenderas av OECD:s Råd.184 

5.2 Kommentarer och anmärkningar 

Som komplettering till varje artikel i OECD:s modellavtal finns det kommentarer, vars 
syfte är att förklara och förtydliga tolkningen av artiklarna i modellavtalet.185 
Kommentarerna har utformats av OECD:s skattekommitté, som består av experter från 
varje enskild medlemsstats regering.186 De stater som deltagit i upprättandet och utformat 
modellavtalet kan begära att så kallade anmärkningar187 införs mot kommentaruttalanden. 
Många medlemsländer har avgivit anmärkningar.188 En lämnad anmärkning innebär att 
medlemslandet inte kan sluta sig till den tolkning som tillgivits en kommentar i 
modellavtalet. Medlemsstatens är av avvikande mening. En anmärkning innebär dock inte 
                                                 

179 SOU 2002:47 s. 142. Skatteavtalen är fullständiga i den mening att de inte är begränsade till att bara 
omfatta inkomster från specifika områden som sjö- och luftfart. Se 39 a kap. 7 § 3 st. IL. 

180 Prop. 2003/04:10 s. 98, SOU 2002:47 s. 142. 

181 Inledningsavsnittet, para. 2 till OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet.  

182 Inledningsavsnittet, para. 6 till OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet. 

183 Dahlberg, Mattias Internationell beskattning- en lärobok, s. 156. 

184 RÅ 1996 ref. 84 samt prop. 2003/04:10 s. 99. 

185 Inledningsavsnittet, para. 28 till OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet. 

186 Inledningsavsnittet, para. 29 till OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet. 

187 S.k. observations. Se para. 30 i inledningsavsnittet till OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst 
och förmögenhet. 

188 I OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet från år 2005 finns 69 angivna 
anmärkningar till kommentarerna. 
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någon oenighet med ordalydelsen i modellavtalet i stället är det en antydan från 
medlemsländerna att de har en avvikande uppfattning angående en kommentar i 
modellavtalet. Genom avgivandet av anmärkningar markerar medlemsstaterna sin 
inställning.189  

5.2.1 Den rättsliga verkan av kommentarerna  

I modellavtalet framkommer att OECD:s medlemsstater skall följa kommentarerna när de 
tillämpar och tolkar modellavtalet, men även beakta de reservationer samt anmärkningar 
som förbehålles.190 Vidare framgår att kommentarerna är av betydande värde för den 
internationella skatterättens utveckling, men att de inte är avsedda att bifogas till det 
skatteavtal som undertecknas av medlemsländerna. Avtalet ensamt är rättsligt bindande.191 
Ordalydelsen indikerar att kommentarerna inte är rättsligt bindande i någon form. I 
doktrinen har det vida diskuterats vilket rättskällevärde kommentarerna medför. Klaus 
Vogel uttrycker att dessa kommentarer genererar en svag juridisk plikt, men ingalunda 
skyldighet.192 Jag tolkar detta som om han anser att det finns fog för att kommentarerna har 
någon form av betydelse om än i så fall en svag betydelse. Däremot kan det inte antas att 
de har någon rättslig inverkan. Mattias Dahlberg är av åsikten att kommentarerna handlar 
om rekommendationer från OECD:s Råd och är inte bindande rättsakter för dem de riktar 
sig till, det vill säga till medlemsstaterna. Mot denna bakgrund anser han att endast det som 
framgår i kommentarerna inte ensamt kan ha avgörande och ej heller ensamt vara rättsligt 
bindande.193 Skälet synes vara att OECD:s modellavtal inte har tillräcklig konstitutionell 
legitimitet.194 Om ett specifikt kommentaruttalande varit stadgad under en längre tid synes 
det tala för att kommentaren har högre betydelse pga. etablerad status.195 Intet sagt om dess 
rekommenderade status så talar ändock mycket för att kommentarerna har fått genomslag i 
praktiken. Det framgår av Dahlberg att kommentarerna tillsammans med avtalet tillämpas i 
inhemska domstolar både av icke medlemsstater såsom medlemsstater av OECD.196 Hans 
Pijl anser att kommentarerna inte är en bindande källa för internationell skatterätt. Dock är 
han av åsikten att kommentarerna till OECD:s modellavtal kan utvecklas till att bli en 
rättslig källa i framtiden.197 

Sammanfattningsvis kan konstateras att kommentarerna inte utgör en legal rättskälla utifrån 
doktrinen. Ur juridisk aspekt är det dock mest intressant att undersöka hur Regeringsrätten 

                                                 

189 Se inledningsavsnittet, para. 30 till OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet. 

190 Inledningsavsnittet, para. 30  till OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet. 

191 Inledningsavsnittet, para. 29  till OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet. 

192 Vogel, Klaus Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, s. 45. 

193 Dahlberg, Mattias Internationell beskattning- en lärobok, s. 156. Dahlberg, Mattias mfl. Festskrift till Gustaf 
Lindencrona, s. 137. 

194 Dahlberg, Mattias Internationell beskattning- en lärobok, s. 156. 

195 Pilj, Hans The OECD Commentary as a Source of International Law and the Role of the Judiciary, 
European Taxation 2006, s. 216. 

196 Dahlberg, Mattias mfl.Festskrift till Gustaf Lindencrona, s. 154-155. 

197 Pilj, Hans The OECD Commentary as a Source of International Law and the Role of the Judiciary, 
European Taxation 2006, s. 224. 
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har tolkat kommentarernas rättsliga betydelse. I ett antal svenska rättsfall har betydelsen av 
OECD:s modellavtal och dess kommentarer behandlats.198 I RÅ 1987 ref. 158 tillmätes 
kommentarerna ha betydelse för tolkning av ett ingånget skatteavtal mellan Sverige och 
Nederländerna. I rättsfallet tolkades ordalydelsen av skatteavtalets artikel mot bakgrund av 
bestämmelsens syfte, sådant det kan utläsas av kommentarerna till OECD:s modellavtal I 
RÅ 1996 ref. 84 uttalas att ”särskild betydelse bör tillmätas OECD:s modellavtal och de kommentarer 
till avtalet som utarbetats inom organisationen”.199 Det framgår av domslutet att om ett skatteavtal 
utformats i överensstämmelse med lydelsen i modellavtalet bör det antagas att parternas 
syfte var att uppnå ett resultat som överensstämmer med modellavtalets utformande.200 I 
propositionen till den svenska CFC-lagstiftningen hänvisas till ovan nämnda mål. Enligt 
propositionen är utgångspunkten att tolkning skall ske utifrån kommentarernas ledning i 
OECD:s modellavtal.201  

5.2.2 Den rättsliga verkan av anmärkningar till kommentarerna 

Den uppfattning som skattekommittèn anför i kommentarerna delas av många OECD-
stater, men det finns avvikande uppfattning i skilda stater. De stater som inte delar lydelsen 
i kommentarerna har framställt anmärkningar till kommentarerna. Om det inte finns någon 
anmärkning till en kommentar, borde det innebära att de avtalsslutande staterna ämnar 
tolka avtalet i enlighet med det som framkommer i kommentarerna.202 Vilken rättslig 
betydelse en avgiven anmärkning har är inte helt klart. Ordalydelsen i modellavtalet är inte 
uttömmande.203 För att en anmärkning överhuvudtaget skall ha någorlunda inverkan eller 
betydelse vid tolkning av skatteavtal måste den ha avgivits vid tidpunkten för skatteavtalets 
slutande, vilket då innebär att båda avtalsslutande parterna varit medvetna om den 
avvikande meningen.204 Anmärkningar är liksom kommentarerna inte formellt anslutna till 
själva avtalet när det upprättats. Maisto205 betraktar framlagda anmärkningar vid avtalets 
undertecknande som ensidiga förklaringar. Underförstått antyder anmärkningarna hur en 
stat ämnar tillämpa framförda bestämmelser. Pijl206 anser att anmärkningar tillför 
information om vilken inhemsk ställning som medlemsstaten i fråga tänker följa. Om det 
förutsätts att OECD:s modellavtal är endast rekommendationer som tillämpas vid 
upprättande av bilaterala avtal och om det samtidigt antas att kommentarerna inte har  

                                                 

198 Rå 1987 ref. 162, RÅ 1991 not. 228, RÅ 1995 not. 68, RÅ 2001 ref. 38, RÅ 2001 ref. 50. 

199 RÅ 1996 ref. 84 s. 358. 

200 RÅ 1996 ref. 84. 

201 Prop. 2003/04:10 s. 99. 

202 Avery Jones, John F. The effect of Changes in the OECD Commentaries after a Treaty is Concluded, 
Bulletin for international taxation 2003, s. 103. 

203 Se inledningsavsnittet, para. 30 i till OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet. 

204 Dahlberg, Mattias mfl. Festskrift till Gustaf Lindencrona, s. 147.  Maisto, Guglielmo The Observations on the 
OECD Commentaries in the Interpretation of Tax Treaties, Bulletin- Tax Treaty Monitor 2006, s. 17. 

205 Maisto, Guglielmo The Observations on the OECD Commentaries in the Interpretation of Tax Treaties, 
Bulletin- Tax Treaty Monitor 2006, s. 17-18. The Interpretation of Income Tax Treaties with Particular 
Reference to the Commentaries on the OECD Model, s. 73. 

206 Pilj, Hans The OECD Commentary as a Source of International Law and the Role of the Judiciary, 
European Taxation 2006, s. 218-219. 
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någon juridisk inverkan så kan ej heller anmärkningar ha någon rättslig verkan. De kan i 
stället närmast karaktäriseras ge uttryck för en stats inställning. Om bara en av de 
avtalsslutande staterna gjort en anmärkning till en kommentar så innebär detta att den 
andra avtalsslutande staten inte är bunden att beakta och ej heller tolka kommentaren i 
enlighet med vad den andra statens anmärkning. Slutsatsen är att anmärkningar inte har 
någon legal rättsverkan.  

5.2.3 Tolkningen av ändringar och nytillkomna lydelser i 
kommentarerna 

Med jämna mellanrum utkommer nya reviderade upplagor av OECD:s modellavtal. Den 
senaste versionen utkom år 2005, dessförinnan år 2003. Nytillkomna tillägg, ändringar och 
justeringar av kommentarerna förekommer. I inledningen i OECD:s modellavtal följer att 
”changes or additions to the Commentaries are normally applicable to the interpretation and applications of 
conventions concluded before their adoption, because they reflect the consensus of the OECD Member 
countries as to the proper interpretation of existing provisions and their application to specific situations.”207 
Justeringar och tillägg till kommentarerna bör alltså i regel påverka tolkningen av tidigare 
ingångna skatteavtal eftersom de avspeglar en samstämmighet medlemsstaterna emellan, 
trots att kommentarerna inte fanns vid avtalets upprättande. Notera dock att ordet bör,208 
”are normally applicable”, används vilket kan tyda på att det finns situationer då tolkning av 
tidigare ingångna skatteavtal inte är samstämmigt. Vid en jämförelse med paragraf 29, där 
det framgår att kommentarerna inte ensamma är rättsligt bindande är ändå ordalydelse i 
paragraf 35 långtgående. I nästföljande paragraf finns dock ett undantag till det som stadgas 
i föregående paragraf. Ändringar i kommentarerna får inte medföra sådana konsekvenser 
att tolkningen av den tidigare lydelsen avviker från vad som följer av den ändrade 
lydelsen.209 Anledningen till de många ändringar är, enligt OECD:s Råd samt det som 
framkommer i propositionen till CFC-lagstiftningen, att de syftar till att tydliggöra 
innebörden av kommentarerna.210 

Av svensk rättspraxis framgår att Regeringsrätten har tillämpat nytillkomna lydelser i 
kommentarerna av varierande omfattning vid avtalstolkning. I RÅ 2001 ref. 38 liksom i RÅ 
1991 not. 228 ansågs senare tillkomna kommentarer i OECD:s modellavtal vara relevanta 
vid avtalstolkning, trots att dessa inte existerade vid skatteavtalets ingående. I Luxemburg-
målet bortsåg Regeringsrätten från senare tillkomna kommentarer dels pga. att de tillkom 
flera år efter avtalets ingående, dels då de ansågs sakna relevans för tvisten i målet.211 Likaså 
förbisåg Regeringsrätten i RÅ 2001 ref. 46 kommentarernas rättsliga värde vid 
avtalstolkning i det av målet upprättade skatteavtalet mellan Sverige och USA. 

 

 

                                                 

207 Inledningsavsnittet, para. 35 i OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet 

208 Den svenska versionen, OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet, 
översättning av Jan Francke och Hillel Skurnik. 

209 Inledningsavsnittet, para. 36 i till OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet. 

210 Prop. 2003/04:10 s. 99. 

211 RÅ 1996 ref. 84. 
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6 Praxis från övriga OECD-medlemsstater med CFC-
lagstiftning 

6.1 Inledning 

Om CFC-lagstiftningen är förenlig med skatteavtal är tvistigt i flera övriga medlemsstater 
av OECD. De olika staternas domstolar, skattemyndigheter och skatteexperter är av 
varierande mening.212 Hitintills finns tre utländska rättsfall tillgängliga där förenligheten 
mellan inhemsk CFC-lagstiftning och skatteavtal baserade på OECD:s modellavtal för 
inkomst och förmögenhet, har avgjorts. Första rättsfallet är från Storbritannien följt av 
praxis från Finland och Frankrike. 

6.2 Storbritannien 

Det engelska rättsfallet Bricom213 handlade om ett brittiskt moderbolag som ägde 100 % av 
andelarna i ett dotterbolag i Holland.214 Moderbolaget Bricom hade upptagit ett lån hos 
dotterbolaget vilket så småningom ledde till att räntor skulle återbetalas.215 Enligt engelsk 
lagstiftning utgjorde det holländska bolaget ett CFC-bolag. Av artikel 11 av skatteavtalet 
mellan Holland och Storbritannien framgick att räntor uteslutande skulle beskattas hos 
mottagaren. Följden blev att räntorna beskattades hos dotterbolaget i Holland. Då bolaget, 
i enlighet med engelsk lagstiftning ansågs vara ett CFC-bolag ingick ränteinkomsterna även 
i moderbolagets inkomster när de vidarfördelades till delägarna, som var de som slutligen 
blev CFC-beskattade. Det brittiska moderbolaget ansåg att upplägget var i strid med artikel 
11 i OECD:s modellavtal. Brittiska skattedomstolen avgjorde tvisten och konstaterade att 
de erhållna ränteinkomsterna utgjorde CFC-inkomst då de vid utdelningstillfället ingick i 
delägarnas beskattningsunderlag. En inkomst räknas till ränta enbart vid det tillfället då det 
utgör betalning för lån. I och med att inkomsten fördelades till delägarna så hade den inte 
längre karaktär av ränta dvs. ersättning för lån.216 Wenehed anser att utgången i målet 
strider mot paragraf 38 i kommentaren till artikel 10 i OECD:s modell för skatteavtal 
beträffande inkomst och förmögenhet. Enligt honom är det inte möjligt att återta en 
beskattningsrätt som tillgivits den andra avtalsstaten genom undertecknandet av 
skatteavtalet. Av kommentaren går att utläsa att varje del av inkomsten skall behandlas 
enligt de bestämmelser de utgör i avtalet. Skall en inkomst behandlas var för sig kan den 
inte ändra karaktär såsom i Bricom fallet där inkomsten gick från kategori ränta till CFC-
inkomst.217 I ovan nämnda kommentar hänvisas till artikel 21 gällande annan inkomst. Art. 
21 i OECD:s modellavtal stadgar en exklusiv beskattningsrätt. Jag förutsätter att det är det 
som Wenehed åsyftar. Varken art. 10 eller 11 stadgar en exklusiv beskattningsrätt utan både 
                                                 

212 Lang, Michael CFC Legislation, Tax Treatis and EC Law, s. 28-29. 

213 Bricom Holdings Ltd v. Inland Revenue Commissioners, Court of Appeal, juli 1997. 

214 Fontana, Renata The Uncertain Future of CFC Regimes in the Member States of the European Union- Part 
1, European Taxation 2006, s. 262. 

215 Sandler, Daniel Tax Treaties and Controlled Foreign Company Legislation, British Tax Review 1998, s. 52. 

216 Wenehed, Lars-Erik CFC-lagstiftning, s. 101-102. 

217 Wenehed, Lars-Erik CFC-lagstiftning, s. 102-103. 
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hemviststaten och källstaten får beskatta inkomsten om den utgör utdelning eller ränta.218 
Det kan tyckas något märkligt att Wenehed dra en sådan slutsats då det i målet handlade 
om en ränteinkomst enligt art. 11 och inte utdelning enligt art. 10.  Den skatteskyldige, det 
holländska bolaget mottar ränteintäkten, men i och med att det enligt engelsk rätt 
karaktäriseras utgöra ett CFC-bolag så utgår även CFC-beskattning. I och för sig utsträcks 
beskattningsrätten, men min uppfattning är att det uppstår en ekonomisk 
dubbelbeskattning där bolaget och delägarna är två skilda objekt och samma inkomst 
beskattas hos två olika skatteskyldiga. 

6.3 Finland 

Den finska skattedomstolen, (Korkein hallinto-oikeus), motsvarande den svenska 
Regeringsrätten, upptog i det finska rättsfallet huruvida de finska CFC-reglerna var 
förenliga med ett skatteavtal ingånget mellan Finland och Belgien.219 Utgångspunkten i 
målet gällde huruvida finsk CFC-beskattning kunde påföras ett dotterbolag i Belgien. 
Dotterbolaget omfattades av belgisk speciallagstiftning, vilket gjorde bolaget lågbeskattat 
enligt finsk skattelagstiftning. Följden blev att CFC-beskattning utgick enligt finsk lag.220 
Skattedomstolen i Finland fastställde i domslutet att den finska CFC-lagstiftningen inte 
hindrades av det ingångna skatteavtalet då CFC-lagstiftningen är en del av den nationella 
skattelagstiftningen som inte är oförenlig med modellavtalets allmänna uppbyggnad.221  

Den finska domstolen uttryckte att även om modellavtalet och dess kommentarer inte är 
juridisk bindande så är de dock av stor betydelse vid tolkning av skatteavtal enligt finsk 
rättspraxis.222 Det positiva framläggandet av CFC-lagstiftningen i kommentarerna 
tillsammans med rekommendationen i 1987 års OECD:s rapport låg till grund för 
domslutet.223 Lang anser dock att det som framgår i kommentarerna till OECD:s 
modellavtal inte är tillräckligt övertygande för att skatteavtal skall vara förenliga med CFC-
lagstiftningen.224  

Skattedomstolen poängterade att i enlighet med Wienkonventionen är senare tillägg och 
korrigeringar av modellavtalets kommentarer också av betydelse vid tolkning av skatteavtal, 
även om dessa inte existerade vid avtalets ingående. Speciellt sedan kommentarerna anses 
beskriva medlemsstaternas praxis så är senare införda kommentarer av betydelse när det 
                                                 

218 Art. 10 och 11 i OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet. 

219 Fontana, Renata The Uncertain Future of CFC Regimes in the Member States of the European Union- Part 
1, European Taxation 2006, s. 262. 

220 Lang, Michael CFC Regulations and Double Taxation Treaties, IBFD Tax Treaty Monitor 2003, s. 51. 

221 Lang, Michael CFC Legislation, Tax Treatis and EC Law, s. 205. 

222 Lang, Michael CFC Legislation, Tax Treatis and EC Law, s. 206. 

223 International Tax Law Reports 2002, s. 1066. 1987 års OECD-rapport Double Taxation Conventions and 
the Use of Base Companies. I rapporten framkommer att CFC-lagstiftning i princip anses vara accepterad 
som förenlig med skatteavtal. Det är diskuterbart om all tillgänglig material har betydelse vid tolkning av 
skatteavtal, såsom förabeten. Det som är viktigt att poängtera är att enligt doktrinens åsikt kan det som 
framkommer i en OECD-rapport endast tas hänsyn till ifall det ger samma uttryck som lydelsen i 
skatteavtalet. Se Lang, Michael CFC Regulations and Double Taxation Treaties, IBFD Tax Treaty Monitor 
2003, s. 53. 

224 Lang, Michael CFC Regulations and Double Taxation Treaties, IBFD Tax Treaty Monitor 2003, s. 52. 
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handlar om att tolka nya situationer.225 Som motargument anfördes artikel 26 i 
Wienkonventionen, där det stadgas att avtal skall hållas. Ett skatteavtal bindande för de 
avtalsslutande parterna och skall ärligt fullgöras av dem. Enligt Wienkonventionens artikel 
27 får en stat inte heller framställa intern lagstiftning såsom CFC-lagstiftning, för att 
rättfärdiga underlåtenhet att fullfölja de förpliktelser som följer av ett ingående skatteavtal. 
Nämnda artiklar hindrade dock inte tillämpningen av CFC-lagstiftningen gentemot 
skatteavtalet.226                                       

Innan den finska domstolen redogjorde sin domslut hänvisades frågan till ett antal 
expertuttalanden, däribland det finska finansdepartementet. De åberopade att syftet med 
CFC-lagstiftningen aldrig har varit till för att förhindra den skatterätt som en stat har över 
sina skatteskyldiga enligt nationell skattelagstiftning i den staten. Varje jurisdiktion har rätt 
att själva upplägga hur skatteskyldighet skall uppkomma, vilket innebär att skatteskyldighet 
kan uppkomma i två olika jurisdiktionen.227 Den finska skattedomstolen var dock mycket 
försiktig i domslutet och angav att ”the CFC regime may be applied in individual cases”228 vilket 
visar på att det ändå kan uppkomma finska rättsfall där CFC-lagstiftningen är motstridig 
mot ingångna skatteavtal.  

6.4 Frankrike 

Några månader efter avgörandet i det finska rättsfallet uppkom samma frågeställning i den 
franska skattedomstolen. Mellan Frankrike och Schweiz existerade ett upprättat skatteavtal 
från 1969.229 Omständigheterna i målet gällde det franska moderbolaget Schneider som 
taxerades för en icke utdelad vinstinkomst i det schweiziska dotterbolaget. Dotterbolaget 
utgjorde ett CFC-bolag genom tillämpning av de franska skattereglerna. Moderbolaget 
godtog inte beskattningen och förda talan vidare till högsta instans. I domslutet 
konstaterade den franska högsta domstolen att skatteavtalet mellan Frankrike och Schweiz 
förhindrade fransk CFC-beskattningen från att påföras. 

Högsta skattedomstolen anförde att den interna rätten tillämpades korrekt då syftet med 
den franska CFC-lagstiftningen var att undvika dubbel skattefrihet.230 Schneiderkoncernen 
hade etablerat det schweiziska bolaget i Schweiz i syfte att dra nytta av den schweiziska 
lagstiftningen som var förmånligare ur skattesynpunkt.231 Juridisk dubbelbeskattning förelåg 
inte eftersom dotterbolagets hemviststat, Schweiz inte uttog skatt. I målet fördes en 
diskussion kring tolkningen av skatteavtal utifrån Wienkonventionens artikel 31 till 33.  
Den gängse meningen skulle ses mot bakgrund av avtalstextens syfte och ändamål vid dess 
                                                 

225 International Tax Law Reports, 2002, s. 1065. 

226 International Tax Law Reports, 2002, s. 1064, 1067. 

227 International Tax Law Reports, 2002, s. 1049. Lang, Michael CFC-legislation, Tax Treaties and EC Law, s. 
211. 

228 Lang, Michael CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law, s. 207. 

229 Lang, Michael CFC Regulations and Double Taxation Treaties, IBFD Tax Treaty Monitor 2003, s. 53. 

230 Brokelind, Cécile Är CFC-reglerna förenliga med de bilaterala skatteavtalen? Den franska inställningen, 
SvSkT 2002, s. 663. 

231 Brokelind, Cécile Är CFC-reglerna förenliga med de bilaterala skatteavtalen? Den franska inställningen, 
SvSkT 2002, s. 662. 
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tolkning.232 Frankrike har dock inte ratificerat Wienkonventionen.233 I domslutet hänvisas 
till art 3.2 i OECD:s modellavtal där det står att om inte sammanhanget föranleder annat 
skall varje uttryck som inte definieras i avtalet ha den betydelse som uttrycket har i inhemsk 
lagstiftning. Utifrån en bokstavstolkning av den franska skattelagstiftningen och det 
enskilda skatteavtalet fastställdes att inkomsten var att hänföra till inkomst av rörelse enligt 
art. 7. Resultatet blev att påförd beskattning av inkomsten bara kunde utgå i Schweiz.234 
Tilläggas skall att den franska högsta domstolen inte tog hänsyn till kommentaruttalande i 
modellavtalet eftersom de tillkommit efter skatteavtalets tecknande, vilket förhindrade dess 
tillämplighet. Detta trots att kommentarerna rättfärdigar CFC lagstiftningens 
tillämplighet.235 Av avgörande rättslig betydelse för utgången i målet var att den franska 
skattedomstolen tillämpade skatteavtalet i dess äldre lydelse vid avtalets ingående, före det 
att en ändring genomfördes i protokollet till det ingångna skatteavtalet. I den äldre lydelsen 
i avtalet hade Frankrike förbehållit sig rätten att tillämpa CFC-lagstiftning på 
vinstinkomster som uppkommit i Schweiz.236 

6.5 Sammanfattande kommentarer  

I det finska rättsfallet tog den finska skattedomstolen hänsyn till OECD:s kommentarer, 
enligt lydelsen i den senaste utgåvan som var tillgänglig då fallet var uppe i prövning och 
inte till kommentarernas lydelse vid avtalets ingående. I det franska rättsfallet bortsågs från 
senare tillkomna kommentarer. Utifrån de fakta som är tillgängligt i det brittiska rättsfallet, 
går ej att utläsa vad den brittiska skattedomstolen ansåg om kommentarernas betydelse. 
Kommentarernas rättsliga inverkan synes ha varierande betydelse i OECD:s  
medlemsstater. Likaså synes det variera till vilken artikel den delägarbeskattade inkomsten 
skall hänföras till. I det franska rättsfallet var det bestämmelsen i art. 3.2 i modellavtal som 
föranledde CFC-inkomsten till art. 7. Den allmänna tolkningsregeln i art. 3.2 hänvisar till 
intern rätt för att identifiera förekommande uttryck i skatteavtalet. I det brittiska rättsfallet 
ledde tolkningsregeln till artikel 11. Därav torde det vara upp till varje enskild stat att 
avgöra vilken fördelningsartikel som karaktäriserar den CFC-beskattade inkomsten. Av 
resonemanget i den franska rättsfallet kan slutsatsen dras att en strikt tolkning av 
ordalydelsen i det enskilda skatteavtalet i kombination med artikel 7 förhindrande fransk 
CFC-lagstiftning från att tillämpas på inkomster som omfattades av det ingångna 
skatteavtalet. Det relevanta i domslutet är att skattedomstolen fokuserade på den 
gemensamma partsavsikten vid avtalets ingående. Det faktum att Frankrike, vid avtalets 
upprättande, hade förbehållit sig rätten att beskatta delägare med inkomster från Schweiz 
synes ha varit det avgörande. I de två sistnämnda rättsfallen refereras till 
Wienkonventionen. I konventionen står det ingenting om CFC-lagstiftningen däremot kan 
det antas att Wienkonventionen är väsentlig vid CFC-lagstiftningens tillämplighet, speciellt 
för de stater som undertecknat traktaten. Den svenska rättsuppfattningen är att skatteavtal 
                                                 

232 Brokeline, Cécile Är CFC-reglerna förenliga med de bilaterala skatteavtalen? Den franska inställningen, 
SvSkT 2002, s. 664. 

233 Lang, Michael CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law, s. 243. 

234 Brokeline, Cécile Är CFC-reglerna förenliga med de bilaterala skatteavtalen? Den franska inställningen, 
SvSkT 2002, s. 666. 

235 International Tax Law Reports, 2002, s. 1117. 

236 Svenska Bankföreningen, remissyttrande angående CFC-reglerna, 2002-11-12. 
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och inhemsk lagstiftning till en början utgör två separata rättsystem.237 Efter införlivande 
utgör skatteavtal, på samma sätt som inhemsk lagstiftning en del av den interna rätten, 
varken överordnad eller underordnad. Enligt Vogel har skatteavtal företräde framför intern 
lagstiftning i ett antal länder. I både fransk och belgisk lag stadgas att ingångna skatteavtal 
har företräde framför inhemska lagregler. Liknande upplägg finns i både Nederländerna 
och Schweiz.238 Med anledning av det är jag inte förvånad att den franska skattedomstolen 
fann CFC-lagstiftningen vara motstridig ingångna skatteavtal. I det avseende förklaras både 
Frankrikes och Belgiens ställningstagande gällande CFC-lagstiftningens förenlighet med 
skatteavtal. Dessa länder har tillsammans med både Nederländerna och Schweiz framställt 
att CFC-lagstiftningen inte är förenlig med skatteavtal. Den juridiska behörigheten att 
avgöra en tvist mellan CFC-lagstiftningen och skatteavtal faller på domstolarna i varje 
enskild stat. Följaktligen är det upp till domstolarna att tillämpa inhemska lagregler för att 
avgöra tvisten. Det leder till resultatet att domstolarna kan komma fram till olika domslut 
beroende på vad som läggs vikt vid i den slutliga bedömningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

237 Se mer härom under avsnitt 4.2. 

238 Vogel, Klaus Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, s. 70. 
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7 Den svenska CFC-lagstiftningens förenlighet med 
skatteavtal baserade på OECD:s modellavtal 
beträffande inkomst och förmögenhet 

7.1 Inledning 

Den svenska CFC-lagstiftningens förenlighet med Sveriges internationella åtagande i form 
av skatteavtal baserade på OECD:s modellavtal har bearbetats i varierande omfattning i 
förarbeten.239 Den mest omfattade utredningen genomfördes i kommittébetänkandet och 
slutligen i propositionen innan CFC-lagstiftningen trädde ikraft inför årsskiftet 2004. För 
att få en inblick i lagstiftarens ställningsstagande och resonemang bör dessa källor granskas 
förhållandevis ingående. Då huvuddelen av Sveriges upprättade skatteavtal är baserade på 
OECD:s modellavtal är därmed även organisationens ställningsstagande av betydande 
intresse för denna uppsats. I 2005 års modellavtal är OECD:s Råd eller med andra ord 
skattekommitténs uppfattning intagen i ett antal olika kommentarer.240 Vidare är även av 
intresse att undersöka vilka fördelningsartiklar i modellavtalet som behandlar den inkomst 
som tillskrivs delägarna enligt CFC-lagstiftningen.  

7.1.1 Den förutvarande CFC-lagstiftningens förenlighet med 
skatteavtal 

När den svenska CFC-regleringen började tillämpas i början av nittiotalet fanns det en 
koppling mellan lagstiftningen och skatteavtal. De stater som Sverige hade upprättat 
skatteavtal med omfattades inte av CFC-beskattningen.241 Av förarbeten går att utläsa 
orsaken till denna koppling. Att alla avtalsslutande stater var undantagna från CFC-reglerna 
berodde på att Sverige ansågs ha skatteavtal med de skattejurisdiktioner som i stort sätt 
hade överensstämmande beskattningssystem som Sverige. 242  Dessa stater var också de 
som hade de mest utvecklade ekonomiska förbindelserna och i praktiken en likartad243 
skattenivå. Enligt förarbeten var det sällan eller i ytterst få fall aktuellt för svenska 
myndigheter att behöva undersöka om den andra statens beskattningsnivå var likartad. Om 
det handlade om skatteparadis torde skattelättnaderna ofta ha vara så markanta att det lätt 
kunde konstateras att den utländska beskattningen var förmånligare jämfört med svensk 
beskattning.244 Detta kan tyckas vara ett märkligt upplägg. Att det endast i få fall behövdes  

                                                 

239 Prop. 1989/90:47 s. 15-19, prop. 1993/94:50 s. 272-273, SOU 2001:11 s. 233-244, prop. 2003/04:10 s. 97-
103. 

240 Paragraferna  22-26 i kommentarerna till artikel 1 i OECD:s modellavtal för inkomst och förmögenhet. Se 
också art. 7, art. 10 samt art. 21 och där tillhörande kommentarer. 

241 Enligt den ursprungliga regeln krävdes även att den utländska juridiska personen var en person på vilka 
skatteavtalets regler om begränsning av beskattningsrätten tillämpades. Se lagens ordalydelse i dåvarande 6 
kap. 10 § IL. Se Lang, Michael CFC Legislation, Tax Treaties and EU Law, s. 596. 

242 Prop. 1989/90:47 s. 15. 

243 Definitionen likartad finns i 2 kap. 5 a § 1 st.  IL. Skattesystemets beskattningsnivå för utländska företag 
skall vara lika omfattande som för inhemska. Enligt CFC-lagstiftning är en inkomst lågbeskattad om 
beskattningen är lägre än 15, 4 %. Se Dahlberg, Mattias Internationell beskattning- en lärobok, s. 53. 

244 Prop 1989/90:47 s. 17-18.  
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göra en närmare undersökning. I doktrinen framgår att innan Sverige ingår ett skatteavtal 
med en annan stat sker det först en prövning av den andra statens allmänna skatterättsliga 
infrastruktur. Därefter görs en bedömning i varje enskilt skatteavtal för att avgöra vilka 
skatter som skall utgå och vilka personer som skall omfattas av avtalets tillämplighet. Av 
doktrinen framgår vidare att ”I varje avtals föreskrivs, att det är tillämpligt på alla skatter som införs 
efter avtalstidpunkten om dessa är jämförliga med eller lika de skatter som explicit omfattas av avtalet”.245 
Genom att utforma ett skatteavtal utifrån ovan nämnda system föreligger ett hinder mot att 
avtalsstaterna efter avtalets undertecknande inför skattelättnader.246  

Vid ikraftträdandet av CFC-lagstiftning genomfördes ingen närmare utredning om dess 
förenlighet med skatteavtal. I den då gällande CFC-lagstiftningen undantogs dock alla stater 
med vilka Sverige underskrivit skatteavtal från att omfattas av CFC-reglerna.247 Troligtvis 
ville lagstiftarna lösa eller undvika oförenligheten genom att helt enkelt undanta samtliga 
stater med vilka Sverige ingått skatteavtal från att omfattas av CFC-lagstiftningen. I 
doktrinen248 har det diskuterats och framställts olika ståndpunkter om det verkligen var så 
att de svenska lagstiftarna förutspådde en oförenlighet mellan skatteavtal och CFC-
lagstiftningen när konstruktionen med att undanta alla skatteavtalsländer från CFC-
lagstiftning infördes. Sandler drar slutsatsen att inte var pga. en eventuell konflikt som de 
svenska lagstiftarna undantog samtliga stater med vilka Sverige ingått skatteavtal. Wenehed 
påpekar att den slutsatsen stöds av förarbeten där det framkommer att beskattning av 
svenska bolag är likartad med beskattning av bolag som omfattas av skatteavtal.249 Om det 
förekommer en konflikt med skatteavtal nämns däremot inget om. 

Upplägget med att CFC-beskattning inte skulle uttas då ett ingånget skatteavtal existerade 
hade dock ur skattehänseenden en stor nackdel. Det visade sig inte vara flexibelt i den mån 
s.k. offshorelagstiftning infördes i den andra avtalspartens inhemska skattelagstiftning efter 
det att skatteavtalet slutits.250 Sådan lagstiftning har vuxit fram ur skatteparadis offshore-
marknader. Offshore-marknaden är en typ av finansiell verksamhet som startades på 1950-
talet där marknaden utgjordes av handlande med utländsk valuta utanför dess egentliga 
marknad, i syfte att kringgå de regleringar som fanns på den inhemska valutamarknaden. 
Kortfattat innebär lagstiftningen att skatteparadis inför skattelättnader. Offshorelagstiftning 
införs i syfte att locka till sig investerare till landet.251  

Fyra år efter att CFC-lagstiftningen infördes ändrades upplägget av den tidigare kopplingen 
mellan CFC-lagstiftning och skatteavtal. I stället infördes ett tredje stycke i lagrummet som 
innehöll en särskild förteckning med andra ord en lista även kännetecknad som den vita 
                                                 

245 Hammarstrand, Christina Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar, IUR Information 2001, s. 
10-11.  

246 Hammarstrand, Christina Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar, IUR Information 2001, s. 
11.  

247 Detta gjordes i lagstiftningen fram till år 1994. 

248 Se bland annat Sandler, Daniel Tax Treaties and Controlled Foreign Company, s. 165. Wenehed, Lars-Erik 
CFC-lagstiftning s. 364-365. 

249 Wenehed, Lars-Erik CFC-lagstiftning s. 364-365. 

250 Handledning för internationell beskattning 2006, s. 158. Köhlmark, Anders & Källquist Jan New CFC 
legislation in Sweden, IBDF 2004, s. 225. 

251 SOU 2002:47 s. 173. 
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listan.252 Enligt förarbeten hamnade utanför listan de avtalsstater som inte följde det som 
överenskommits enligt skatteavtal och i efterhand infört s.k. offshorelagstiftning.253 I listan 
uppräknades och återfanns endast ett urval stater för vilka CFC-lagstiftningen 
tillämpningsområde inte omfattades. Närmare bestämt angavs i propositionen att listan 
lagts till ”vari de stater uppräknas med vilka Sverige har ingått dubbelbeskattningsavtal och vilka där 
hemmahörande juridiska personer alltid skall anses utgöra utländska bolag när de omfattas av avtalets 
regler om begränsning av beskattningsrätten och har hemvist i den andra staten”.254 Med betoning på 
alltid så kan det konstateras att de uppräknade staterna i den vita listan därmed alltid skulle 
utgöra utländska bolag som undgick CFC-beskattning. Vad lagstiftaren åsyftar med alltid 
kan endast spekuleras men troligtvis var det dåvarande syftet att det skulle gälla framöver. 
Ej inräknat att senare lagstiftning skulle ändra på detta förhållande.  

När den vita listan introducerades år 1994 framkommer i propositionen,255 som föregår 
lagändringen, att det vid tillkomsten av CFC-reglerna inte var klarlagt om CFC-beskattning 
var i strid med skatteavtal. Vidare framförs i propositionen att flertalet av OECD:s 
medlemsstater efter ändringen i kommentarerna till modellavtalet anser att löpande 
delägarebeskattning inte kan anses vara oförenlig med ingångna skatteavtal. Att 
uppfattningen helt plötsligt blev en annan, jämfört med propositionen som låg till grund 
för lagstiftningen år 1990, berodde enligt den senare propositionen på ett tillägg som 
tillkommit till artikel 1 i kommentarerna till OECD:s modellavtal. I kommentaren förklaras 
att interna skatteregler som CFC-lagstiftning inte medför oförenlighet: ”Det stora flertalet av 
OECD:s medlemsstater anser att sådana förhållningsregler är en del av de grundläggande inhemska regler 
som har tagits in i den nationella lagstiftningen för att bestämma vilka faktiska omständigheter som medför 
skatteskyldighet”.256 Det framgår vidare av propositionen att flertalet av de medlemsländerna 
som anser det har CFC-regler som liknar de svenska. Mot denna bakgrund anser jag, att det 
trots utkommande av två propositioner257 inte uttryckligen angavs hur Sverige ställde sig till 
CFC-lagstiftningens förenlighet med skatteavtal. Snarare anser jag det vara en 
tolkningsfråga där man från svensk sida ställde sig neutral till och istället avvaktade 
framtida skatteutveckling. För att inte fördjupa den svenska diskussionen hänvisades i 
propositionen, som låg till grund för lagändringen år 1994, till kommentarerna i OECD:s 
modellavtal och det som framgick där. Det anser jag inte vara ett välmotiverat argument för 
regeringens ställningstagande. Min uppfattning är att trots att det år 1994 genomfördes ett 
nytt tredje stycke till lagrummet genom den vita listan så saknas en närmare utredning om 
det finns en eventuell konflikt mellan CFC-lagstiftning och skatteavtal. Att lagstiftarna 
endast hänvisar till det som kommer till uttryck i kommentarerna är inte tillräckligt för att 
utsläcka eventuella tvivel och definitivt klarlägga att det inte finns en potentiell 
oförenlighet.  

 

                                                 

252 Dåvarande 6 kap. 10 § IL. Upphävd av SFS 2003:1086. 

253 Prop. 1993/94:50 s. 272. Dahlberg, Mattias Internationell beskattning- en lärobok s. 123 

254 Prop. 1993/94:50 s. 273. 

255 Prop. 1993/94:50 s 272. 

256 Paragraf 23 i kommentarerna till artikel 1 i dåvarande OECD:s modellavtal för inkomst och förmögenhet 
från år 1992. Ordalydelsen är tagen från prop. 1993/94:50 s. 272-273. 

257 Prop. 1989/90:47, prop. 1993/94:50. Se vidare vad som framförs i prop. 2003/04:10. 
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7.1.2 Förenlighet med internationella åtaganden i skatteavtal enligt  
SOU 2001:11 och prop. 2003/04:10 

Regeringens inställning till CFC-lagstiftningens förenlighet med skatteavtal är relativt 
utförligt utrett i förarbeten till 2004 års lagstiftning i jämförelse med förarbeten till den 
äldre lagstiftningen. I både den offentliga utredningen och i propositionen konstateras att 
CFC-lagstiftningen inte är oförenlig med de skatteavtal som Sverige ingått med andra 
stater.258 I förarbeten framgår att avsikten med OECD:s modellavtal tillsammans med 
kommentarerna inte har inneburit en begränsning av CFC-lagstiftningens syfte dvs. att utta 
beskattning i delägarens hemjurisdiktion.259 Frågan är om detta resonemang kan anses vara 
välmotiverat. EG-domstolen har i målet Cadbury Schweppes260 funnit att den brittiska 
CFC-lagstiftningen är oförenliga med etableringsfriheten i artikel 43 EG och kan endast 
rättfärdigas om det handlar om rent konstlade upplägg genom bland annat brevlådeföretag, 
i syfte att åtnjuta skattefördelar. Någon närmare inverkan på skatteavtalens förenlighet med 
CFC-lagstiftningen har inte Cadbury-målet eftersom EG-rätten har en annan ställning i 
förhållande till intern rätt jämfört med skatteavtal. Vid konflikt mellan EG-rätten och 
svensk rätt så har den förstnämnda företrädde framför svensk nationell rätt.261 Skatteavtal 
är däremot en del av den svenska rätten. 

Lagstiftaren grundar sitt beslut till större del utifrån den positiva inställningen om CFC-
lagstiftningens förenlighet, som framhävs i kommentarerna till artikel 1 i OECD:s 
modellavtal. Vidare framförs att det är den gemensamma partsavsikten som väger tyngst 
vid avtalstolkning. Då två medlemsstater av OECD upprättar ett skatteavtal sinsemellan är 
i flertalet av fallen båda medlemsstaterna överens om att delägarbeskattning inte hindras av 
det föregående skatteavtalet. Enligt propositionen synes detta vara den förhärskande 
uppfattningen, de avtalsslutande parterna emellan.262 Skulle situationen vara den motsatta, 
dvs. att en av de avtalsslutande parterna inte delar samma uppfattning som den andra 
avtalsparten är CFC-lagstiftningen ändå inte oförenlig. “Att i de fall där Sverige ingått ett 
skatteavtal med en stat, som tillhör den lilla minoritet inom OECD som anser att CFC-beskattningen 
generellt står i strid med skatteavtal som är baserade på modellavtalet, komma till slutsatsen att parternas 
gemensamma avsikt skulle ha varit att tolka art. 7 på så sätt att CFC-beskattningen inte kan ske 
framstår enligt regeringens mening som uteslutet.  Artikel 7 innebär, i kombination med art. 5 i avtalet, en 
inskränkning i en källstats rätt att beskatta ett utländskt företag hemmahörande i den andra staten såvida 
inte inkomsten är hänförlig till fast driftställe i källstaten”.263 Enligt min mening är ordalydelsen i 
ovan nämnda citat tvetydig. Med den lilla minoritet åsyftas sannolikt de stater som är av 
avvikande mening och har framställt anmärkningar till formuleringen i kommentaren till 
artikel 1 från 2003 års reviderade modellavtal. Deras framställda anmärkning synes vara helt 
utan relevans för den svenska lagstiftaren. Anmärkningsvärt är att de sex medlemsstater 
som framställt anmärkningar utgör 20 % av OECD:s totala medlemsstater.264 Frågan är om 
                                                 

258 SOU 2001:11 s. 233 samt prop. 2003/04:10 s. 97. 

259 Prop. 2003/04:10 s. 101, SOU 2001:11 s. 240. 

260 Mål C-196/04 Cadbury-Schweppes.  

261 Mål 6/64 Costa mot Enel. 

262 Prop. 2003/04:10 s. 101. 

263 Prop. 2003/04:10 s. 101. 

264 Organisationen består av 30 medlemsstater varav 6 medlemsstater har framställt anmärkningar till 
kommentarerna i art. 1. Fem stater anser att CFC-lagstiftningen inte rättfärdigas av det som framkommer i 
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detta faktum kan rättfärdiga lagstiftarens motivering med ”den lilla minoritet”. Det är föga 
troligt. Lagstiftaren medger att art. 7 innebär en inskränkning i Sveriges rätt att beskatta en 
inkomst som inte är hänförlig till fast driftställe i landet. En intressant fråga är om denna 
inskränkning är så långtgående att den kan leda till resultatet att Sverige inte har rätt att 
beskatta inkomster hänförliga till det fasta driftstället? Enligt förarbetens utsaga är 
inskränkningen av CFC-reglerna inte tillräckligt långtgående utan rättfärdigas av stadganden 
ibland annat kommentarerna. Tilläggas skall att anmärkningar inte har någon rättslig 
betydelse.  

Flera remissinstanser påpekade kritik mot bedömningen. Enligt Svenska Bankföreningen 
kan inte kommentarerna till modellavtalet tillsammans med vedertagna tolkningsprinciper 
såsom utrönande av den gemensamma partsavsikten tas till intäkt för att motverka 
lagstiftningens oförenlighet med Sveriges skatteavtal. I alla fall inte så långtgående som 
framkommer i kommittébetänkandet och senare i propositionen. Enligt Bankföreningen 
kan CFC-lagstiftningen endast rättfärdigas genom omförhandling av de tillämpliga 
skatteavtalen. Liknande kritik framfördes av Föreningen auktoriserade revisorer. De 
anförde att ensidiga bestämmelser från Sverige, såsom CFC-reglerna utgör oförenlighet 
mot skatteavtalens bestämmelser om fast driftställe i art. 5 och om inkomst av rörelse i art. 
7. Ett antal remissinstanser yttrade sig dock positiva till förenligheten mellan CFC-
lagstiftningen och Sveriges skatteavtal. Enligt dem har den gängse inställningen, i såväl 
Sverige som andra stater, varit att CFC-reglerna skall kunna tillämpas utan ostridighet med 
upprättade skatteavtal. Av remisskritiken mot CFC-lagstiftningens förenlighet med 
skatteavtal kan konstateras att problematiken kring förenligheten är minst sagt 
kontroversiell.  

7.1.3 Sammanfattande kommentarer 

Enligt min mening är det föga troligt att 1990 års ursprungliga CFC-lagstiftningen var 
oförenlig med de skatteavtal som Sverige ingått. Åtminstone existerade inte de 
tveksamheter som finns i den nu gällande lagstiftningen. I den dåvarande lagstiftningen 
undantogs alla de stater som Sverige ingått skatteavtal från att omfattas av CFC-regeln. 
Därav kunde det inte finnas någon motstridighet med ingångna skatteavtal eftersom det 
heller inte fanns någon direkt koppling mellan CFC-regeln och skatteavtalen, utom det 
faktum att alla uppräknade stater var undantagna från CFC. Självklart kan det ifrågasättas 
om de svenska lagstiftarna, vid CFC-lagstiftningens införande, förutsåg motstridighet 
mellan regeln och de ingångna skatteavtalen. Enbart den omständigheten att lagstiftarna 
undantog samtliga skatteavtalsstater från CFC-lagstiftningen tyder på att det fanns en 
oklarhet och möjligtvis en motstridighet. Jag har dock svårt att se att det skulle bero på att 
lagstiftarna förutspådde en konfliktrisk, snarare tror jag att det fanns en tveksamhet om 
skatteavtal var förenligt med CFC-lagstiftning, vilket stöds av uttalande i propositionen 
som föregick lagändringen.265 Så länge som tveksamheten kvarstod kunde det heller inte 
uteslutas om CFC-lagstiftningen hindrades av skatteavtal. År 1994 vidtogs en väsentlig 
                                                                                                                                               

kommentarerna till artikel 1. Portugal har avgivit en generell anmärkning. Staten fastställer inte 
kommentarernas tolkning gällande förhållandet mellan skatteavtal och inhemsk missbruklagstiftning. 
Portugals anmärkning tyder på att statens ställningstagande är att CFC-lagstiftningen kan vara oförenlig 
med skatteavtal. Dock nämns inte CFC-lagstiftningen utan lydelsen talar om generella regler mot missbruk 
av skatteavtal. Se para. 27.8 i kommentaren till art. 1 i OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst 
och förmögenhet. 

265 Se diskussion i avsnitt 7.1.1. 
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ändring i CFC-lagstiftningen och en vit lista infördes. Som jag ser det medförde ändringen 
därmed en ökad risk för tveksamheter kring skatteavtalens förenlighet med lagstiftningen 
eftersom de stater som var upptagna på den vita listan var sådana stater som upprättat 
skatteavtal med Sverige. Jag anser vidare att det inte går att fastställa om CFC-lagstiftningen 
verkligen strider mot skatteavtalen enbart pga. av ett uttalande i kommentarerna till 
OECD:s modellavtal.  

I förarbeten till gällande CFC-lagstiftning kommer lagstiftaren åter fram till slutsatsen att 
CFC-lagstiftningen inte är i strid med Sveriges åtagande i skatteavtal. Till skillnad från 
förarbetsuttalande till den förutvarande CFC-lagstiftningen lägger lagstiftaren väsentlig vikt 
vid den gängse principen för tolkning av skatteavtal. När det gäller att fastställa den gängse 
principen är det främst den gemensamma avsikten de avtalsslutande parterna emellan som 
skall fastställas. Utöver detta synes kommentaruttalande i OECD:s modell för skatteavtal 
beträffande inkomst och förmögenhet vara av stor betydelse för lagstiftaren. Av intresse är 
framförallt att lagstiftaren helt bortser från avgivna anmärkningar från OECD:s 
medlemsstater som anser att CFC-lagstiftningen strider mot skatteavtal. Detta trots att 
staterna tillsammans utgör 20 % av OECD:s totala medlemsländer.  

7.2 Förenlighet enligt kommentarer till OECD: modellavtal 
art. 1 

År 1998 utfärdade OECD en rapport266 med ett antal rekommendationer om åtgärder som 
medlemsstaterna föreslås följa i syfte att motverka skadlig skattekonkurrens och 
internationell skatteflykt. I rapporten rekommenderas att de stater som inte har CFC-
lagstiftning bör införa dem och de som redan tillämpar lagstiftningen267 ”skall tillse att de 
tillämpas på ett sätt som står i överenskommelse med önskan att motverka skadlig skattekonkurrens”.268 
I samma rapport anges även att kommentarerna till modellavtalet bör förtydligas så att all 
otydlighet och osäkerhet undanröjs gällande lagstiftnings förenlighet med skatteavtal.269 I 
kommentarerna till OECD:s modellavtal har sedan år 1992 refererats till CFC-
lagstiftningen. Mellan åren 1992 till 2002 framgick i kommentarerna att flertalet 
medlemsstater ansåg att CFC-lagstiftningen var förenlig med skatteavtal baserade på 
OECD:s modellavtal och att reglerna inte behövde bekräftas i lagrum för att kunna 
tillämpas. CFC-reglerna ansågs upprätthålla neutralitet i den inhemska 
skattelagstiftningen.270 Från år 2003 anges i kommentarerna till modellavtalet att CFC-
bestämmelserna är internationellt erkända som ett legitimt instrument för att skydda den  

                                                 

266 OECD-rapporten Harmful Tax Competition An Emerging Global Issue. 

267 OECD-rapporten Harmful Tax Competition An Emerging Global Issue, s. 40-41. 

268 OECD-rapporten Harmful Tax Competition An Emerging Global Issue, s. 40. Den svenska ordalydelsen 
är tagen från SOU 2001:11 s. 239. 

269 SOU 2001:11 s. 239. 

270 SOU 2001:11 s. 238-239. Se dåvarande lydelse i para. 24 och 26 i kommentaren till art. 1 i OECD:s modell 
för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet. I para. 25 i kommentarerna till artikel 1 nämndes inte 
CFC-lagstiftningen ordagrant, dock upptogs nationell lagstiftning. CFC-agstiftningen hör dock till en stats 
interna lagstiftning, vilket torde innebära att sådan lagstiftning åsyftades. I nuvarande lydelse framgår av 
para. 26 i kommentaren till art. 1 att de stater som infört CFC-regler eftersträvar rättvisa och neutralitet i 
den interna skattelagstiftningen. 
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inhemska skattebasen.271 Generell lagstiftning mot missbruk av skatteavtal är en del av den 
inhemska skatterätten som tillkommit för att avgöra vad som ger upphov till 
skatteskyldighet. 272 CFC-regler står inte i strid med bestämmelserna i ett skatteavtal. Därav 
är det ej heller nödvändigt att i ett skatteavtal uttryckligt införa klarläggande härom då dessa 
regler inte berörs i avtalen och inte påverkas av dem.273 Dock synes det finnas ett undantag 
gällande CFC-lagstiftningens tillämplighet. ”Generellt sett bör sådan lagstiftning inte tillämpas om 
den aktuella inkomsten varit föremål för en beskattning som är jämförbar den i den stat där den 
skatteskyldiga är hemmahörande”.274 Svensk CFC-beskattning utgår på inkomster som beskattas 
lägre än 15.4 %.275 Härmed synes den svenska CFC-lagstiftningen vara förenlig med 
stadgandet i kommentaren, då beskattning ej påförs CFC-inkomster vid jämförbar 
beskattning. Kommentarerna är tydliga då de anger att CFC-reglerna tillsammans med 
andra former av missbruksregler inte är motstridiga skatteavtal. I paragraf 22.2 står att 
staterna bör beakta de skyldigheter som ingår i skatteavtal för att lindra dubbelbeskattning, 
så länge det inte finns klara bevis för att avtalen missbrukas.276 I CFC-reglerna hänvisas till 
avräkningslagen där en delägare har rätt till avräkning för sin andel av den utländska skatt 
som erlagts på de inkomster som CFC-beskattats i Sverige.277 

7.3 Fördelningsartiklarna samt tillhörande kommentarer   

Tvistigheten om CFC-lagstiftningens förenlighet med skatteavtal kretsar kring ett antal 
fördelningsartiklar samt tillhörande kommentarer till OECD:s modellavtal. De artiklar som 
aktualiseras vid en fördelning av beskattningsrätten är artiklarna om inkomst av rörelse,278 
utdelning279 och annan inkomst.280 I doktrinen anförs tveksamheter kring dessa artiklars 
förenlighet med CFC-lagstiftningen.281 I propositionen nämns även att formuleringen i 
artiklarna 8, 11, 12 och 13 i vissa situationer gör det tveksamt att påstå ifall CFC-reglerna är  

 

                                                 

271 Para. 23 i kommentaren till art. 1 i OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet. 

272 Para. 22.1 i kommentaren till art. 1 i OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och 
förmögenhet. 

273 Se para. 23 i kommentaren till art. 1 i OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och 
förmögenhet. 

274 Se para. 26 i kommentaren till art. 1 i OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och 
förmögenhet. Den svenska översättningen är tagen från prop. 2003/04:10 s. 101. 

275 39 a kap. 5 § IL. 

276 Para. 22.2 i kommentaren till art. 1 i OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och 
förmögenhet. 

277 39 a kap. 13 § IL. 

278 Art. 7.1 i  OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet. 

279 Art. 10 i OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet. 

280 Art. 21 i OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet. 

281 Lang, Michael CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law, s. 32, Wenehed, Lars-Erik CFC-lagstiftningen s. 
96-104. Dahlman, Roland Corporate form and International Taxation of Box Corporations, s. 305-308. 
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förenliga med skatteavtal.282 Dock framgår inte i vilka situationer dessa tveksamheter kan 
uppstå. Doktrinen har inte anammat lagstiftarens uttalande i förarbeten. 

Av art. 7.1 i modellavtalet följer att en inkomst av rörelse, som ett företag i en 
avtalsslutande stat erhåller, skall endast beskattas i denna stat såvida inte företaget bedriver 
rörelse i den andra avtalsslutande staten, från ett i det landet beläget fast driftställe. Det 
kontrollerade bolaget, vars inkomst träffas av CFC-beskattning, har inte fast driftställe i den 
andra avtalsstaten.283 Från 2003 års uppdatering av modellavtalet klargörs i kommentaren 
att intern CFC-lagstiftning inte står i strid med stadgandet i artikel 7.284 Syftet med art. 7.1 
är att begränsa en avtalsslutande stats rätt att beskatta rörelseinkomst som företag med 
hemvist i den andra avtalsslutande staten uppburit. Skatt som påförs delägare med hemvist 
i den egna staten minskar inte inkomsterna hos företaget i den andra avtalsslutande 
staten.285 Enligt art. 10.1 får både hemviststaten och källstaten beskatta utdelning. Det 
förutsätter dock att beskattningen i hemviststaten inte överstiger en viss procentnivå av 
utdelningens bruttobelopp.286 Om det antas att CFC-inkomsten faller under artikel 10 så 
synes framförallt art. 10.5 vara motstridig till uttagande av CFC-beskattning. Enligt art. 10.5 
hindras en stat från att beskatta icke utdelad vinst från ett dotterbolag såvida inte 
inkomsten kan hänföras till fast driftställe i den andra staten.287 I kommentarerna till 
artikeln anges att art. 10.5 endast avser beskattning vid källan och inte inverkar på 
hemvistbeskattning som uttas enligt inhemsk lagstiftning. Vidare framgår att punkten 
endast avser beskattning av bolaget och inte dess delägare. Mot denna bakgrund anser 
OECD att CFC-lagstiftningen inte är i strid med bestämmelserna i punkt 5.288 Ytterligare 
ett argument för att CFC-lagstiftningen är förenlig med ordalydelsen i art 10 är att punkt 5 
inte förespråkar exklusiv beskattningsrätt. I punkten anges att den andra staten inte får 
beskatta utdelning, däremot står det ingenting om att den andra staten inte skall beskattas 
utdelning. Om varken fördelningsartiklarna 7 eller 10 omfattar en CFC-inkomst synes 
artikel 21 vara närmast till handa. Artikel 21 är en generell artikel som täcker upp de 
inkomster som inte faller under fördelningsartiklarna 6-20 i OECD:s modellavtal. 

Doktrinen är av varierande mening. Sandler menar att uppbyggnaden av CFC-
lagstiftningen bryter mot mönstret i artikel 7 i modellavtalet. Enligt artikeln skall en person 
beskattas i den stat som tilldelats beskattningsrätten enligt skatteavtalet.289 Lang anser att 
ordalydelsen av art. 10 kan rättfärdiga CFC-lagstiftningens tillämplighet.290 Wenehed har 
                                                 

282 Prop. 2003/04:10 s. 100. 

283 Art. 5.7 i OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet. 

284 Se para. 10.1 i kommentaren till art. 7 i OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och 
förmögenhet. 

285 Se para. 10.1 i kommentaren till art. 7 i OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och 
förmögenhet. 

286 Art. 10.2 i OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet. 

287 Art. 10.5 i OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet. 

288 Se para. 37 i kommentaren till art. 10 i OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och 
förmögenhet. 

289 Dahlberg, Mattias Svensk skattepolitik och utländska basbolag, s. 316. Se även Sandler, Daniel Tax Treaties 
and Controlled Foreign Company Legislation, s. 95, 155. 

290 Lang, Michael CFC Regulations and Double Taxation Treaties, IBFD Tax Treaty Monitor 2003, s. 56. 
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bland annat i sin doktorsavhandling analyserat CFC-lagstiftningens kompatibilitet med 
skatteavtal. Av artikel 7 framgår att inkomst av rörelse endast skall beskattas i den stat där 
företaget har hemvist. Av kommentarerna framgår däremot att bolagets inkomster inte får 
beskattas i den andra staten. Kommentarerna rättfärdigar CFC-lagstiftningen. Wenehed 
anser att lydelsen i artikel 7 har företrädde framför kommentarerna, vilket följaktligen leder 
till slutsatsen att CFC-lagstiftningen strider mot skatteavtal.291 

7.3.1 Anmärkningar till fördelningsartiklarna och tillhörande 
kommentarer 

Totalt har sex stater framställt anmärkningar till formuleringen i kommentarerna till artikel 
1.292 Anmärkningarna finns med i OECD:s modellavtal sedan år 2003. De sex staterna 
uttrycker i varierande grad tvivel huruvida CFC-lagstiftningen är förenlig med de åtaganden 
som följer av ett ingånget skatteavtal. Belgiens ställningstagande är mest långtgående. Staten 
anser att CFC-reglerna är oförenliga med art. 5.7, 7.1 och 10.5 då artiklarna bortser från 
CFC-lagstiftningens juridiska uppbyggnad.293 Enligt Luxemburg kan en stat endast tillämpa 
intern skatteundvikande lagstiftning, såsom CFC-lagstiftningen under förutsättning att båda 
avtalsparterna är överens om det.294 Enligt Irland, Nederländerna och Schweiz kan CFC-
lagstiftningen vara oförenlig med skatteavtal beroende på ett antal omständigheter såsom 
den enskilda statens utformning av lagstiftningen, förhållandet mellan lagstiftningen och 
skatteavtal osv.295 

Belgien och Luxemburg har gjort anmärkningar till artikel 7. Enligt Luxemburg begränsar 
artikel 7 en avtalsstats rätt att beskatta sina medborgare genom CFC-lagstiftningen. Att 
nämnda artikel skulle rättfärdiga CFC-lagstiftningen är enligt Luxemburg uteslutet, då en 
sådan tolkning skulle utmana den grundläggande principen av artikelns innehåll.296 Ett 
liknande uttalande framläggs av Belgien.297  

Den svenska CFC-lagstiftningen omfattar lågbeskattade inkomster i flera av de stater som 
framställt anmärkningar. På denna grund kan det ifrågasättas om de aktuella staternas 
avvikande mening kan förhindra Sverige från att tillämpa CFC-lagstiftningen på inkomster 
från dessa stater? Enligt Dahlberg borde Sverige ha undersökt den andra avtalsslutande 
statens inställning innan den svenska CFC-lagstiftningen började tillämpas i förhållande till 
                                                 

291 Wenehed, Lars-Erik CFC-lagstiftning, s. 100. 

292 Nederländerna, Irland, Luxemburg, Belgien, Schweiz samt Portugal. Paragraferna 27.4-27.9 i 
kommentaren till art. 1 i OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet. 

293 Se para. 27.4 i kommentaren till art. 1 i OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och 
förmögenhet. 

294 Para. 27.6 i kommentaren till art. 1 i OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och 
förmögenhet. 

295 Se para. 27.5, 27.7 och 27.9 i kommentaren till art. 1 i OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst 
och förmögenhet. 

296 Para. 40.2 i kommentaren till art. 10 i OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och 
förmögenhet. 

297 Para. 40.1 i kommentaren till art. 10 i OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och 
förmögenhet. 
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de stater som är av avvikande mening.298 Det är minst sagt anmärkningsvärt att lagstiftaren 
inte närmare undersökte de framlagda anmärkningarna. Staternas avvikande uppfattning, i 
form av anmärkningar, fanns med i utgåvan från och med 2003 års reviderade upplaga. 
Den svenska CFC-lagstiftningen trädde i kraft år 2004, vilket innebär att anmärkningarna 
redan existerade vid lagförslagsarbetet som ledde fram till propositionen. Trots detta valde 
lagstiftaren att förbise de avvikande uppfattningarna utan närmare motivering. Att enbart 
motivera att det är uteslutet att ett skatteavtal utifrån objektiv tolkningsmetod leder till 
oförenlighet med CFC-lagstiftningen, är inte enligt min mening tillräckligt. En avgiven 
anmärkning synes inte ha någon legal rättsverkan utan är en ensidig förklaring hur en stat 
ämnar tillämpa och tolka specifika artiklar och tillhörande kommentarer. Om en 
anmärkning skall ha någon form av betydelse bör den avges i samband med avtalets 
slutande. Sverige har upprättat skatteavtal med alla de stater som har framställt 
anmärkningar. Alla avtal slöts före staternas framställande av anmärkningar med undantag 
av skatteavtalet mellan Sverige och Portugal som slöts efter framställandet av Portugals 
anmärkning.299  Dock hade Sveriges CFC-lagstiftning, i nuvarande lydelse, inte börjat 
tillämpas ännu vilket i sin tur leder till slutsatsen att Portugal troligtvis inte avgav någon 
anmärkning i samband med avtalets slutande. En intressant fråga är hur följden skulle ha 
blivit om en stat framställt anmärkning om CFC-lagstiftningens oförenlighet med 
skatteavtal i samband med avtalets upprättande. Skulle Sverige ändå tillämpa CFC-
lagstiftningen i förhållandet till den andra staten? Troligtvis inte. Härmed skulle det 
föreligga ett hinder under förutsättning att den andra avtalsparten vid avtalsförhandlingen 
påpekar sitt ställningstagande. 

7.4 Skatterättsnämndens förhandsbesked 

Det är mycket sparsamt med praxis angående den svenska CFC-lagstiftningens förenlighet 
med Sveriges ingångna skatteavtal. Hitintills finns inget avgörande rättsfall från 
Regeringsrätten. Däremot finns tre förhandsbesked från Skatterättsnämnden angående 
CFC-lagstiftningens förenlighet med skatteavtal ingående dels mellan Sverige och 
Luxemburg300 samt mellan Sverige och Schweiz.301 De tre ärenden har behandlats av 
Skatterättsnämnden som den 4 april 2005 meddelade beslut i sammanlagt sju ärenden varav 
tre gällde CFC-lagstiftningens förenlighet med gällande skatteavtal.302 Samtliga 
förhandsbesked gällande de svenska CFC-reglernas förenlighet med ingångna skatteavtal 
har överklagats till Regeringsrätten. Skatterättsnämndens förhandsbesked har därav inget 
prejudiciellt värde enligt min mening. För denna uppsats är beskeden ändock av en viss 
betydelse, framförallt nämndens bedömning och motivering till sitt beslut är av största 
intresse. 

                                                 

298 Dahlberg, Mattias Internationell beskattning- en lärobok, s. 139.  

299 Lag (1991:606) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien, lag (1987:103) om 
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland, lag (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan 
Sverige och Luxemburg, lag (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna, lag 
(1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz, lag (2003:758) om 
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Portugal.  

300 Dnr 42-04/D och dnr 23-04/D, 72-04/D avseende skatteavtalet mellan Sverige och Luxemburg. 

301 Dnr 139-04/D avseende skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz. 

302 De övriga förhandsbeskeden gällde CFC-lagstiftningens förenlighet med EG-rätten, vilka ej tas upp i 
denna uppsats. 
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7.4.1 Skatterättsnämndens förhandsbesked gällande CFC-
lagstiftningens förenlighet med skatteavtal 

De aktuella förhandsbeskeden är, sedan CFC-lagstiftningens införande år 2004, de första 
som upptar frågan om skatteavtalens förenlighet med den svenska CFC-lagstiftningen. 
Omständigheterna i de tre fallen liknar varandra. I det ena fallet303 ägde ett svenskt 
moderbolag, som utgjorde ett aktiebolag, samtliga aktier, i ett schweiziskt dotterbolag. Både 
bolagen ingick i samma koncern. Det utländska dotterbolaget var ett s.k. captivebolag vars 
verksamhet bestod i att försäkra de interna risker som uppstod inom koncernföretagen. 
Genom ansökan om förhandsbesked ville det svenska moderbolaget bland annat ha svar på 
frågan om den beskattning som utgår enligt reglerna i 39 a kap. IL hindras av föreliggande 
skatteavtal mellan Sverige och Schweiz.304 Enligt förutsättningar i förhandsbeskedet ansågs 
det schweiziska captivebolagets inkomst vara lågbeskattad enligt huvudregeln i 39 a kap. 5 § 
IL. Då dotterbolagets inkomster från försäkringsverksamheten även omfattas av 
skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz är vid första anblick även bestämmelserna i 39 a 
kap. 7 § IL dvs. komplettringsregeln tillämpliga. Dock undantas försäkringsverksamhet från 
kompletteringsregelns vita lista över Schweiz. Det betyder att paragrafen inte kunde 
åberopas av det svenska moderbolaget i syfte att undgå CFC-lagstiftningen. Huvudregeln 
blev därmed tillämplig och det svenska moderbolagets aktieägare blev skatteskyldiga för 
sina andelar av inkomstöverskottet beräknat utifrån reglerna i 39 a kap. 13 § IL. Det bör 
noteras att om den äldre CFC-lagstiftningen vore tillämplig skulle någon beskattning ej 
utgå.305 De övriga två förhandsbeskeden306 handlade i stället om inkomster från 
koncerninterna återförsäkringsbolag etablerade i Luxemburg varmed Sverige också ingått 
skatteavtal. Även i dessa två fall skulle SRN besvara frågan om CFC-lagstiftningen 
hindrades av bestämmelserna i det föregående skatteavtalet mellan Luxemburg och Sverige. 
Nämndens bedömning i frågan var identisk med den som gavs i förhandsbeskedet gällande 
CFC-lagstiftningen och dess förenlighet med skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz. På 
grund av det fokuserar jag mig på SRN:s motivering i det första fallet och granskar endast 
förhållandet till Schweiz vad gäller förhandsbeskedets skiljaktiga mening. 

Till att börja med konstaterade SRN att det är en stats interna rätt och inte skatteavtalet 
som avgör vad som klassificeras som inkomst respektive vem som skall beskattas för den. 
Rättsföljden av 39 a kap. 13 § IL innebär att CFC-beskattning utgår och att det är delägarna 
i den utländska juridiska personen dvs. moderbolaget som skall träffas av beskattningen. 
SRN anförde vidare, med hänvisning till RÅ 2001 ref. 46, att den beskattning som träffar 
det svenska moderbolagets inkomster inte är samma inkomst som det schweiziska 
dotterbolaget är skatteskyldig för enligt schweizisk intern rätt. SRN bedömer att det inte 
uppstår någon juridisk dubbelbeskattning då moderbolagets CFC-inkomst inte utgör 
samma inkomst som det schweiziska captivebolaget beskattas för i Schweiz.307 I RÅ 2001 
ref. 46 framkommer definition av ekonomisk dubbelbeskattning. Nämnden fann att 
skatteavtalets fördelningsartiklar inkomst av rörelse, utdelning och annan inkomst inte var 
                                                 

303 Dnr 139-04/D avseende skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz. 

304 Dnr 139-04/D. s. 2. 

305 Dnr 139-04/D. s. 4. 

306 Dnr 42-04/D och dnr 23-04/D, 72-04/D avseende skatteavtalet mellan Sverige och Luxemburg. 

307 Burmeister, Jari & Tivéus, Ulf & Uggla, Carl-Magnus De svenska CFC-reglernas förenlighet med ingångna 
skatteavtal och EG-rätten m.m. SN 2005, s. 451. 
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av intresse i fallet.308 Ingen av fördelningsartiklarna kunde hindra delägarbeskattning i 
Sverige eftersom Sverige var hemviststat. Enligt SRN skulle resultatet inte ha blivit 
förändrat i de fall inkomsten vore att hänföra till ett fast driftställe i Schweiz.309 Detta då 
Sverige använder creditmetoden eller avräkningsmetoden för att undvika 
dubbelbeskattning. Sammanfattningsvis bedömde SRN att skatteavtalet mellan Sverige och 
Schweiz inte kunde hindra att svensk CFC-beskattning utgick.310 SRN gör i detta fall en 
snabb bedömning i ärendet genom att konstaterar att följden av CFC-reglerna inte innebär 
juridisk dubbelbeskattning utan snarare ekonomisk dubbelbeskattning, vilket utesluter 
lagstiftningen från att omfattas av skatteavtalets tillämpningsområde då skatteavtal syftar till 
att lindra eller undanröja juridisk dubbelbeskattning.311 Genom att dra den slutsatsen var 
det därmed heller inte aktuellt att vidare granska artiklarna samt tillhörande kommentarer i 
OECD:s modellavtal. 

7.4.2 Ledamotens skiljaktiga mening 

SRN:s beslutsfattare var inte eniga i sin bedömning.312 En ledamot var av avvikande mening 
och ansåg att skatteavtalet förhindrade svensk CFC-beskattning. Den skiljaktiga ledamoten 
anförde ett antal olika skäl som motivering för sin ståndpunkt. Bland annat framgår att 
skatteavtalet med Schweiz var från år 1965 och därmed kommit till innan CFC-reglerna 
existerade inom svensk rätt. Parterna har därav vid avtalsslutande överhuvudtaget inte 
övervägt att den andra avtalsslutande staten skulle framföra ett beskattningsanspråk 
motsvarande CFC-lagstiftning, 40 år senare.313 Att någon diskussion förts om CFC-
lagstiftning eller motsvarande lagstiftning vid avtalets ingående synes inte heller kunna 
spåras i det upprättade skatteavtalet mellan Schweiz och Sverige. Den skiljaktige anser att 
det är uppenbart att den gemensamma partsavsikten vid ingående av avtalet aldrig varit 
avsett att en lagstiftning liknande CFC-lagstiftningen skulle vara förenlig med skatteavtal. 
Snarare anges i propositionen som låg till grund för lagrumsändringen med tillsättandet av 
den vita listan år 1993, att juridiska personer vars hemviststat är upptagen på listan alltid 
skall anses undgå CFC-beskattning såvida inte ett rättssubjekt speciellt var undantaget från 
att omfattas.314 Det bör påpekas att Schweiz var undantagen CFC-beskattning i enlighet 
med den gällande lagstiftningens dåvarande lydelse. Alla stater som hade upprättat 
skatteavtal med Sverige var undantagna från CFC-beskattning. Det faktum att Schweiz 
lämnat anmärkning till kommentarerna i 2003 års reviderade upplaga till OECD:s 
modellavtal talar för att Schweiz anser att CFC-lagstiftningen inte är förenlig med  

                                                 

308 Nämnda artiklar i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Schweiz bygger på OECD:s modellavtal 
och har även samma innehåll. 

309 I det här fallet fanns inget fast driftställe i Schweiz. Enligt nämndens hypotetiska uttalande skulle resultatet 
blivit densamma även om fast drift ställe existerat. Se art. 7.1 i OECD:s modell för skatteavtal beträffande 
inkomst och förmögenhet 

310 Dnr 139-04/D s. 5. Ej heller hindrades CFC-beskattningen av det föreliggande skatteavtalet mellan 
Luxemburg och Sverige. Se dnr 42-04/D s. 5 samt dnr 23-04/D, 72-04/D s. 5. 

311 Introduktionsavsnittet,  para. 1 i OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet. 

312 Dnr 139-04/D. Bilaga 4, Skiljaktig mening. 

313 Dnr 139-04/D. Bilaga 4, Skiljaktig mening, s. 3. Liknande beskattninganspråk synes ej heller kunna utläsas 
av skatteavtalet. 

314 Prop. 1993/94:50 s. 273. Se mer härrom i dnr 139-04/D. Bilaga 4, Skiljaktig mening, s. 2. 
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skatteavtal.315 Detta tillsammans med det faktum att den franska högsta skattedomstolen i 
Schneider-målet funnit det tidigare franska skatteavtalet med Schweiz vara oförenligt med 
tillämpligheten av de franska CFC-reglerna, var av avgörande betydelse för den skiljaktige 
ledamotens ståndpunkt i SRN.316  

Motsvarande resonemang angavs även av den skiljaktiga ledamoten i förhandsbeskedet 
gällande skatteavtalet mellan Sverige och Luxemburg och dess förenlighet med de svenska 
CFC-regelerna.317 Till skillnad från skatteavtalets mellan Sverige och Schweiz, ingicks 
skatteavtalet med Luxemburg år 1996318 vilket innebär att Sverige då redan tillämpade CFC-
lagstiftningen i den interna internationella skatterätten om än i den då gällande äldre 
versionen. Luxemburg har liksom Schweiz också givit anmärkning till kommentarerna till 
modellavtalet.319 När skatteavtalet mellan Luxemburg och Sverige infördes framhölls i 
propositionen att captivebolag, liknande de som gällde i det aktuella förhandsbeskedet, 
ansågs ha en skattegynnande ställning. Trots det exkluderades inte dessa bolag från 
skatteavtalets tillämpningsområde. Den skiljaktige ledamoten anförde vidare att den 
svenska regeringen inte ens förde något resonemang kring att tillämpa CFC-reglerna på 
dessa bolag trots medvetenhet om att dessa rättssubjekt var lågbeskattade.320 

7.4.3 Kommentarer till förhandsbeskedet 

I proposition 2003/04:10 angående ändrade regler för CFC-lagstiftningen fördes en 
diskussion kring captivebolag och koncernintern återförsäkringsverksamhet.321 Däri 
framfördes att det fanns särskilda skäl att omfatta dem då beskattningen i dessa bolag är 
lägre än gränssnittet på 15,4 %. CFC-reglerna är speciellt riktade till att omfatta dessa 
verksamheter.  

Utgångspunkten kan inte vara att Sverige om skatteavtalspart skall vara initiativtagare till att 
anföra att svenska CFC-regler inte skall tillämpas på skatteavtal ingångna med de stater som 
ställer sig negativa till dessa nationellt interna reglers förenlighet med skatteavtal. Däremot 
borde det vara svensk policy att vid upprättande av skatteavtal införa stadgande som klart 
definierar att svensk CFC-beskattning kan påtvingas utan hinder därom. Ett sådant upplägg 
borde vara en enkel lösning på problemet. I ett antal artiklar i svenska skatteavtal, baserade 
på OECD:s modellavtal, refereras till CFC-lagstiftningen. I bland annat skatteavtalet mellan  

 

                                                 

315 Schweiz anser att ”CFC-lagstiftningen beroende på det relevanta sammanhanget kan strida mot andameningen i artikel 
7.” Se para. 27.9 i kommentaren till art. 1 i OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och 
förmögenhet. Se också dnr 139-04/D, bilaga 4, s. 3.  

316 Dnr 139-04/D. Bilaga 4, Skiljaktig mening, s. 2. 

317 Dnr 42-04/D. Bilaga 3, Skiljaktig mening samt dnr 23-04/D, 72-04/D. Bilaga 3, Skiljaktig mening. 

318 Dnr 42-04/D. Bilaga 3, Skiljaktig mening, s. 1. 

319 Para. 40.2 i kommentaren till art. 7 i OECD:s modell för skatteavtal beträffande inkomst och 
förmögenhet. 

320 Dnr 42-04/D. Bilaga 3, Skiljaktig mening, s. 4. 

321 Se prop. 2003/04:10 s.74-75. 
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Sverige och Tyskland samt Canada anges att ingenting i det ingående skatteavtalet skall 
hindra Sverige att tillämpa interna motverkansregler.322 Frågan kvarstår dock varför Sverige 
inte gjorde detta vid avtalets ingående med Luxemburg och Schweiz? I förhållande till 
Schweiz så ingicks avtalet år 1965 vilket kan ha sin förklarning i att CFC-reglerna inte 
existerade i den form som i dag. Som motargument till detta kan anföras att ett skatteavtal 
faktiskt senare kan omförhandlas eller revideras. Det negativa med omförhandlingar är att 
de är tidsödande och sannolikt påverkar handelsförhållandet med den andra staten i negativ 
omfattning.  Å andra sidan kan anföras att det är den andra avtalsstaten som är illojal mot 
Sverige och inför skattelättnader efter avtalets slutande i syfte att dra till sig finansiell 
kapital. Mot det kan hävdas att varje stat är suverän och kan införa intern skattelagstiftning 
såsom CFC-lagstiftningen. Skatteavtalet med Luxemburg ingicks år 1996. Sverige 
tillämpade då redan CFC-lagstiftning fast reglerna omfattade inte sådan verksamhet som 
upptas i målet. I doktrinen anförs att det före lagändringen 2004 har varit attraktivt att 
placera captivebolag och återförsäkringsverksamheter i Luxemburg, Irland och Schweiz.323 
Troligtvis är det till följd av en ökning av placerad kapital i dessa länder som Sverige 
införde lagändring av CFC-reglerna, i ett försök att hindra skatteflykt till dessa stater. De 
anmärkningar till kommentarerna i OECD:s modellavtal som både Luxemburg och 
Schweiz har lämnat angående deras synsätt började gälla med verkan från år 2003. Alltså 
fanns inga anmärkningar lämnade varken år 1965 eller 1996. Att någon anmärkning inte 
existerar bör tolkas som att medlemsstaterna i modellavtalet är överens om den tolkning 
som givits en artikel genom uttrycket i kommentarerna. En förklaring till varför, Sverige i 
det då ingångna skatteavtalet med de båda länderna, inte införde någon artikel som klart 
angav att det inte fanns någon oförenlighet mellan CFC och skatteavtal beror troligtvis på 
att den andra avtalsparten inte framförde någon antydan om oförenlighet. En andra 
förklarning anges i doktrinen. Sverige har inte som tradition att införa artiklar som stadgar 
att CFC-lagstiftningen är förenlig med skatteavtal. Gentemot ett fåtal stater har dock 
Sverige varit tvungen att göra detta på grund av den andra avtalsstatens önskemål.324 Kravet 
måste alltså komma från den andra avtalsstaten. Varken Luxemburg eller Schweiz synes vid 
avtalsförhandlingar eller vid senare tillfälle ha framfört något önskemål om att den svenska 
CFC-lagstiftningen inte skall gälla gentemot lågbeskattade inkomster därifrån. Framställda 
anmärkningar i OECD:s modellavtal har ingen rättslig verkan. Således har anmärkningarna 
ingen betydelse för utgången i detta mål.  

Ett av Skatterättsnämndens ärende gällde skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz. 
Inkomsterna från Schweiz var av finansiell karaktär. Omständigheterna i båda målen liknar 
varandra. Om domslutet i det franska rättsfallet skulle överföras till svenskt förhållande så 
innebär det att CFC-lagstiftningen inte är förenlig med Sveriges ingångna skatteavtal. Den 
skiljaktige ledamoten upptar det i sin skiljaktiga mening. Enligt min mening är utgången i 
det målet utan betydelse för svensk del. Det beror dels på att modellavtalets kommentarer 
och dels på att skatteavtalens inverkan inte har samma i ställning i Frankrike som i Sverige. 
I propositionen till CFC-lagstiftningen 1994 anges att CFC-beskattning alltid skulle undgå 
juridiska personer i de stater som Sverige ingått skatteavtal. Senare ändras detta förhållande. 
Kan ändringen rättfärdigas? Jag tror att lagstiftaren ej förutsåg att senare lagstiftning skulle  

                                                 

322 Artikel 43, punkt 2 i Lag (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland samt art. 
27, punkt 2 i Lag (1996:1511) om dubbelbeskattningsavtal  mellan Sverige och Canada. 

323 Internationella Skattehandboken, s. 297. 

324 Lang, Michael  CFC Legislation, Tax Treaties and EC Law, s. 597. 
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ändra på detta förhållande. Lagstiftaren gjorde en miss vid utformning av texten i 
propositionen eftersom alltför mycket fokus har lagts vid ordet alltid. 
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8 Slutsatser 

8.1 Inledning 

Uppsatsens syfte har varit att utröna huruvida den svenska CFC-lagstiftningen är förenlig 
med skatteavtal baserade på OECD: modell för inkomst och förmögenhet eller motstridig. 
Uppsatsen visar att det inte är helt enkelt att besvara denna fråga då det är många olika 
delar som bör beaktas. Förhållandet mellan CFC-lagstiftningens och skatteavtal är 
invecklat. Vilken rättslig betydelses har kommentarerna? Är uttalande kommentarerna i 
modellavtalet tillräckliga för att rättfärdiga CFC-lagstiftningen? Kan den senaste versionen 
av kommentarerna tillämpas vid tolkning av skatteavtal ingångna innan dessa kommentarer 
existerade? Kan framställda anmärkningar hindra tillämpligheten av CFC-lagstiftningen? 
Hur skall skatteavtal tolkas? 

8.1.1 Kommentarer och anmärkningar 

Kommentarerna i modellavtalet är tydliga då de anger att CFC-reglerna är förenliga med 
skatteavtal. De kommentarer som fanns i modellavtalet före år 2003 var inte lika tydliga. 
Enligt den då rådande uppfattningen var ett flertal av OECD-staterna av uppfattningen att 
inhemska regler såsom CFC-reglerna är en del av grundläggande inhemsk lagstiftning. Ett 
sådant uttalande rättfärdigar inte CFC-lagstiftningens förenlighet med skatteavtal. Enligt 
doktrinen har kommentarerna ingen rättslig verkan däremot har de fått stor genomslag i 
praktiken och kan således generera en svag juridisk plikt. Av rättspraxis framgår att 
kommentarerna bör tillmätas särskild betydelse. I ett flertal svenska rättsfall har 
domstolarna tillämpat kommentarerna lydelse vid tolkning av skatteavtal.325 Om 
förutsättningen är att den svenska domstolen skall döma efter lydelsen i kommentaren så 
rättfärdigas CFC-lagstiftningen med ingångna skatteavtal. Enligt OECD får nytillkomna 
lydelser i kommentarerna inte leda till att tolkningen av den tidigare lydelsen avviker. I 
förhållande till de tidigare lydelserna i kommentarerna är de nuvarande lydelserna mer 
tydligt formulerade. Ej heller kan det påstås att lydelsen avviker från vad som tidigare 
framlagts. Praxis har tillämpat nytillkomna lydelser i kommentarerna av varierande 
omfattning vid avtalstolkning. Därmed är det svårt att dra någon enhetlig slutsats. Överlag 
synes nytillkomna lydelser kunna tillämpas vid tolkning av skatteavtal, trots att dessa inte 
existerade vid avtalets ingående. Det förutsätter dock att innehållet i kommentarerna är av 
relevans för tvisten i målet. I en tvist som upptar frågan om CFC-lagstiftningen är förenlig 
med skatteavtal torde kommentarernas ordalydelse i framförallt artikel 1 i modellavtalet 
vara av relevans. En framställd anmärkning har ingen rättslig betydelse utan är en ensidig 
förklaring om hur en stat ämnar tillämpa och tolka specifika artiklar och tillhörande 
kommentarer. Följaktligen kan inte de stater som har framställt anmärkningar om CFC-
lagstiftningen oförenlighet med skatteavtal, hindra Sverige från att tillämpa lagstiftningen 
gentemot dem. Om det hypotetiskt antas att Sverige skulle följa de andra staternas lämnade 
anmärkningar och gå efter dem dvs. att inte tillämpa CFC-lagstiftningen i förhållande till 
dessa stater vad skulle i sådana fall konsekvensen bli? Troligtvis skulle det leda till att andra 
stater också skulle införa liknande anmärkningar till kommentarerna i OECD:s modellavtal. 
Hela syftet med CFC-lagstiftningen skulle i sådana fall underelimineras. 
Samhällsekonomiskt skulle följden bli förlorade skatteinkomster för den svenska staten. En  

                                                 

325 Se avsnitt 5.2.1. 
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del av syftet med införandet av CFC-lagstiftningen har varit att upprätthålla 
skatteneutralitet mellan utländska delägare och inhemska delägare i lågbeskattade bolag.  

8.1.2 Den gemensamma partsavsikten 

Att enbart studera kommentarerna och framställda anmärkningar och därefter dra 
slutsatsen att CFC-lagstiftningen är förenlig med skatteavtal är inte juridiskt tillräckligt, då 
framförallt kommentarerna inte ensamt kan ha avgörande betydelse. I stället måste en 
helhetsbedömning göras där intern lagstiftning beaktas mot bakgrund av skatteavtalens 
tolkning. Av rättspraxis och förarbeten framgår att det är den gemensamma partsavsikten 
som skall utrönas vid avtalstolkning. Den gemensamma partsavsikten är det som 
avtalsparterna avsåg vid avtalets ingående. För att fastställa avsikten tillämpas 
Wienkonventionen. Först beaktas lydelsen i själva skatteavtalet följt av uttrycket sett i sitt 
sammanhang och mot bakgrund av avtalets syfte och ändamål. I de flesta skatteavtal som 
Sverige har upprättat nämns ingenting om CFC-lagstiftningens tillämplighet. Därav blir 
nästa steg att undersöka avtalet sedd ur sitt sammanhang. Det primära syftet med 
skatteavtal är att öka kapitalrörelser mellan länderna och att förhindra internationell juridisk 
dubbelbeskattning. Ett skatteavtal har inget åliggande att undanröja eller avlägsna 
ekonomisk dubbelbeskattning. Enligt Skatterättsnämnden bedömning leder CFC-
lagstiftningen till ekonomisk dubbelbeskattning och inte juridisk dubbelbeskattning. 
Liknande uttalande görs i doktrinen av Klaus Vogel. Jag delar nämndens och doktrinens 
bedömning då bolaget och delägaren utgör två olika personer. Trots att det ändå handlar 
om samma inkomst så beskattas inkomsten hos två olika personer.  Lagstiftaren tillmäter 
kommentarerna större betydelse än den gemensamma partsavsikten vid avtalets ingående. 
Därmed bryter lagstiftaren mot den grundläggande principen om avtalets tolkning.  
Lagstiftarens resonemang kan dock rättfärdigas av det faktum att skatteavtal syftar till att 
undanröja juridisk dubbelbeskattning och inte ekonomisk dubbelbeskattning. CFC-
lagstiftningen leder till ekonomisk dubbelbeskattning därav är lagstiftningen förenlig med 
ingående skatteavtal. 

8.1.3 CFC-lagstiftningens förenlighet med skatteavtal 

Ur själva lagtexten går det inte att utläsa om CFC-lagstiftningen är förenlig med Sveriges 
internationella åtaganden i form av skatteavtal. Förarbeten ger stöd åt att dessa regler är 
förenliga med ingångna skatteavtal. Överlag har förarbeten intagit en positiv ställning sedan 
år 1994. Utifrån den subjektiva tolkningsmetoden kan alltså slutsatsen dras att de svenska 
CFC-reglerna är förenliga med de skatteavtal som är baserade på OECD:s modellavtal och 
som Sverige har undertecknat med andra OECD-medlemsstater. Fram till dess att frågan 
inte prövats juridiskt föreligger dock rättsosäkerhet kring skatteavtalens förenlighet med 
den svenska CFC-lagstiftningen. Det är föga troligt att Regeringsrätten kommer att 
argumentera på exakt samma linje som Skatterättsnämnden. Troligtvis kommer RR att 
undersöka om ordalydelsen i artiklarna 7, 10 eller 21 kan föranleda oförenlighet med CFC-
lagstiftningen. Att enbart analysera artiklarnas förenlighet med skatteavtal leder till 
tvistighet angående CFC-lagstiftningens förenlighet med skatteavtal. Enligt rättspraxis 
tillämpar domstolen kommentarerna vid avtalstolkning. Att analysera artiklarna 7, 10 och 
21 i kombination med kommentarerna leder till slutsatsen att CFC-lagstiftningen inte är 
motstridig ingångna skatteavtal. Vilken artikel CFC-inkomsten skall hänföras till synes vara 
av mindre relevans. 

Vad skulle då undanröja alla tvivel om huruvida CFC-lagstiftningen är förenlig med 
skatteavtal? Ett alternativ vore att i de upprättade skatteavtalen införa en artikel där det 
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framkommer att avtalen inte hindrar lagstiftningens tillämplighet. Sverige har redan gjort 
det i tidigare skatteavtal. I förhållande till både Tyskland och Canada uppkommer inga 
tvivel om CFC-lagstiftningens oförenlighet. Sammanfattningsvis kan konstateras att den 
svenska CFC-lagstiftningen inte är oförenlig med upprättade skatteavtal. 
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