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Sammanfattning 
Uppsatsen har som syfte att undersöka gällande rätt för internprissatta  royal-
tybetalningar från fast driftställe till moderbolag. Problemet är att varken kor-
rigeringsregeln eller artiklarna 9 och 12 i modellavtalet är tillämpliga. Hur ser 
möjligheterna ut i den interna rätt för att förhindra att nämnda transaktion ut-
nyttjas i skatteundandragande syfte? Kan artikel 7 i modellavtalet användas för 
att förhindra sådant? 

Royalty beskattas som regel i inkomstslaget näringsverksamhet på grund av del-
aktighetstanken. Den innebär att royaltybetalningar räknas som del i fast drift-
ställe beläget i Sverige. Korrigeringsregeln så väl som artikel 9 fastslås som icke 
tillämpliga på grund av kravet att avtal föreligger mellan parterna. Artikel 12 
kan inte heller tillämpas då royaltyer från fasta driftställen hänvisas till artikel 7. 
Armlängdsprincipen är den röda tråden inom internprissättning och går ut på 
att alla transaktioner ska bedömas som om de gjorts mellan skilda enheter eller 
fristående bolag. Alla lagregler i uppsatsen bygger på denna teori.  

Artikel 7 i modellavtalet är tillämplig på fasta driftställen och fastslår att in-
komster som kan härröras till fasta driftställen ska beskattas i källstaten. I 
svensk praxis fastslås att korrigeringsregeln ska tillämpas i första hand, men när 
den möjligheten inte finns är nästa alternativ ofta uttagsbeskattning. Författaren 
fastslår att felaktigt prissatta royaltybetalningar från fast driftställe till dess mo-
derbolag uppfyller kriterierna för uttagsbeskattning. Diskussionen om nya, al-
ternativa lösningar undersöks där införandet av källskatt respektive slopande av 
skatten är de ledande åsikterna. 

Författaren är av åsikten att uttagsbeskattningen utgör gällande rätt men att en 
förändring bör ske och medan ett slopande av skatten skulle vara den mest en-
hetliga lösningen,  skulle en källskatt innebära ett bättre skydd mot skatteun-
dandragande. 
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Abstract 
The purpose of the thesis is to investigate the law in force regarding transfer 
pricing of royalties from permanent establishments (PE) to a parent company. 
The problem occurs because neither the rule of adjustment (korrigeringsregeln) 
nor articles 9 and 12 of the OECD model convention are applicable. What pos-
sibilities exists in internal Swedish law to prevent the PE and parent company 
from using transfer pricing of royalty payments to ease the tax burden? Can ar-
ticle 7 be used in hindering capacity in regards to such a transaction?  

Royalties are generally taxed as income of business due to the principle of par-
ticipation (delaktighetestanken), which means that the royalty is considered part 
of a PE situated in Sweden. The rule of adjustment as well as article 9 are ruled 
not to be applicable due to the lack of a legally binding contract between the 
parties. Article 12 point 3 directs royalties from PE’s to article 7 and is there-
fore not applicable in this situation. A basic principle in regards to transfer pric-
ing is the so called arm’s length method and this is highly important in dealings 
with PE’s or associated companies to make sure that the transactions are han-
dled at market price. 

The application of article 7 was analyzed with the result that income related to 
the PE is taxed in the Source state and the Source stated is allowed to adjust the 
income of the PE if incorrect transfer pricing occurs with the purpose of tax 
evasion. The Swedish internal tax system has a possibility to extract withdrawal 
taxes (uttagsbeskattning) in some cases when assets are removed from a company 
or PE. The conclusion is that these rules apply when incorrectly priced royal-
ties are moved from the PE to the parent company.   

Alternatives are examined and the author comes to the conclusion that a source 
tax on royalties would facilitate the application of tax on royalties as well as 
prevent tax evasion. However, in light of the circumstances that approximately 
90% of royalty payments exiting Sweden are submitted to different kinds of ex-
emption to taxation, a complete abolishment of taxation on royalties would not 
be unreasonable. 
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1 Introduktion 

1.1 Problem 
Problemet i uppsatsen rör transfer pricing och royaltyer från fasta driftställen. Trans-
fer pricing är i sig inte något felaktigt, även om betoningen av uppsatsen kommer att 
ligga på de tillfällen då företag medvetet manipulerat prissättningen för att uppnå mer 
fördelaktig skattesituation. I uppsatsen kommer situationen av royaltyer som betalas 
från fast driftställe till ett moderbolag som har hemvist utanför Sverige utredas. Kan 
en sådan bolagsstruktur användas i skatteundandragande syfte? Vilka beskattningsregler 
kan tillämpas i denna situation och hur ser det gällande rättsläget ut? Nedan i den de-
skriptiva delen av uppsatsen varför visas varken artikel 12 i OECD:s modellavtal eller 
14 Kap 19 § IL är tillämpliga på en sådan struktur och analysdelen behandlar vilka in-
terna regler som kan tänkas vara tillämpliga 

1.2 Syfte  
Syftet är att undersöka rättsläget för transaktioner av internprissatta royaltyer från 
fasta driftställen till moderbolag med hemvist utanför Sveriges gränser. Syftet är att 
visa hur dessa transaktioner bör behandlas enligt intern rätt för att förhindra att 
strukturen används i skatteundandragande syften. Vidare är en del i syftet att under-
söka alternativa lösningar till nu gällande rätt. 

1.3 Avgränsning 
Avgränsningarna för arbetet utesluter att specifika frågor rörande armlängdsprincipen 
och beviskrav berörs i detalj på grund av att det skulle göra arbetet för brett och skul-
le motverka en djuplodande analys av problemen. Frågan om korrigeringsregelns ge-
nerella tillämplighet kommer således inte heller att analyseras, för att inte orsaka en 
vidgning av syftet med uppsatsen.  

En rent skatterättslig utredning kommer inte att göras av termen fast driftställe, efter-
som den frågan är tillräckligt komplex för att berättiga en egen avhandling. I denna 
utredning kommer uppkomsten av en royalty vara tillräcklig för att det ska anses fö-
religga fast driftställe, på grund av den nedan presenterade teorin att uppkomsten av 
royaltyutbetalning är att anse som del av näringsverksamhet och därigenom fast drift-
ställe beläget här i riket.1 

1.4 Metod 
I detta arbete används rättsdogmatiska metoden och arbetet består av en deskriptiv 
studie av rättsläget angående royalty och transfer pricing där både lagar, rättsfall och  
OECD:s riktlinjer används. Den deskriptiva studien följs av en normativ studie av 

                                                
1 Delaktighetsprincipen, se nedan, s. 6. 
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problemområdet. Värdet på källorna bedöms utifrån deras natur, varav lagtexten är 
den källa som är av högst värde. Praxis behandlas som något av högre relevans än fö-
rarbeten.2 Det är inte bara viktigt att samhället följer lagen, utan att lagen följer sam-
hället och därför bör praxis ge en mer rättvis bild av samhället och rättsläget just. I 
uppsatsen används praxis mest som vidare hänvisningar för att belysa utvecklingen av 
specifik rekvisit, men någon enskild rättfallsanalys görs inte eftersom inget fall lik-
nande den situation som utreds i uppsatsen påträffats.  

I uppsatsen kommer både Transfer Pricing Guidelines och kommentarerna till mo-
dellavtalet behandlas noga. Frågan om de två dokumentens status vid användande av 
den rättsdogmatiska metoden har berörts i det så kallade Shell-målet. Dess egentliga 
ställning överstiger ej doktrin, men de är de främsta tolkningskällor som finns inom 
transfer pricing och har väldigt stor tyngd, både i Sverige och internationellt.3 

Äldre, tidigare gällande lagtext kommer att behandlas som doktrin och därför citeras 
på samma sätt som övrig litteratur medan giltig lagtext kommer att citeras annorlun-
da för att klart markera vad som är gällande rätt. Eftersom målgruppen för uppsatsen 
är personer med viss juridisk kunskap, om än inte ingående kunskap i skatterätt eller 
internprissättning, kommer vissa grundkoncept och allmänna rättprinciper eller rätts-
frågor inte redovisas grundligt utan författaren förutsätter en viss inblick hos läsaren. 

1.5 Disposition 
Uppsatsen inleds med ett kapitel om syfte, bakgrund, metod och avgränsningar. Det-
ta följs av en kort introduktion till, och utveckling av, problemet i kapitel 2. Det 
tredje kapitlet innefattar en utredning om definitionen av royaltyer i Sverige, en re-
dogörelse för rättsläget av royaltyer och en beskrivning på kopplingen till reglerna 
om oriktig prissättning. Kapitel 4 innehåller en redogörelse för och en definition av 
transfer pricing och korrigeringsregelns historia och nuvarande form och tillämp-
ning. 

Kapitel 5 behandlar OECD och dokumenten som organisationen framställt på områ-
det, vilka har blivit allmänt accepterade som grundregler i frågorna och här utreds 
därför den grundläggande armlängdsprincipen. Analysen i kapitel 6 innehåller kärn-
utredningen och utvecklingen av lösningen till problemen. Denna kommer att fast-
ställas i kapitel 7 tillsammans med slutgiltig argumentering och egna åsikter. 

1.6 Termer och definitioner 
Eftersom det i uppsatsen förekommer egna översättningar från engelska originaltex-
terna vill jag klargöra vilka ord som används. Jag har valt att översätta termerna, även 
om jag har citerat reglerna på engelska, för att underlätta och göra texten mer lättläst.  

                                                
2 För liknande resonemang se Strömholm, Stig, Rätt rättskälla och rättsteori, s. 320. 

3 För vidare resonemang se RÅ 1991 ref. 107 ”Shell-målet”. 
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När termen beneficial owner används, i bland annat modellavtalet och i kommenta-
rerna till det, kommer jag att översätta det med den svenska termen nyttjanderättsha-
vare. 

Transfer pricing och internprissättning kommer att användas i det närmaste utan åt-
skillnad förutom då detta klart återges i texten eller framkommer av textens sam-
manhang. 

Oriktig prissättning kommer bara att användas ifråga om de negativa konsekvenserna, 
det vill säga när något misstänks vara eller har blivit fastställt som felaktigt. Detta till 
skillnad från transfer pricing och internprissättning som inte nödvändigtvis avser en 
situation som är otillåten. 

Termen armlängdsprincipen används synonymt med den engelska ursprungstermen 
arm’s length principle utan inbördes åtskillnad.  

I fråga om svenska Skatteverket kommer det nuvarande namnet användas genomgå-
ende oavsett vilket namn som var tillämligt vid tidpunkten då källan tillkom, medan 
termen skattemyndigheter används som översättning av generellt tillämpade termer 
som tax authorities och tax administrations och termen hänvisar till allmänna skatte-
organ av både nationell och internationell form. 

Med självständiga eller fristående bolag menas bolag som inte ingår i en företagsgrupp 
och som inte är i intressegemenskap med det bolag med vilket misstänkta transaktio-
nen genomförts. Användandet av denna term bör inte förväxlas med dotterbolagens 
fortsatta status som självständiga rättssubjekt även då de ingår i en företagsgrupp. 

1.7 Bakgrund 

1.7.1 Transfer pricing 
Transfer pricing eller internprissättning bygger på att företag inom en intressegemen-
skap kan sätta priser som inte sammanfaller med etablerade marknadspriser, det vill 
säga de säljer varor till ett annat pris än vid försäljning eller överlåtelse till andra, ut-
omstående företag. Detta är en vanlig affärstransaktion och som ovan antytts infaller 
problemet först vid fastställandet av marknadspris och dispyter som kan följa av det 
och när transaktioner över landsgränserna har inkorrekta internpriser med målet att 
manipulera vinst eller tillgångar för det säljande alternativt mottagande företaget.4 

Den vanliga lösningen för att undvika exploatering av internprissättningssystemet är 
att de berörda skattemyndigheten har möjlighet att justera den icke korrekta skat-
tegrunden för företaget till det skattegrunden skulle ha varit om tillgången hade sålts 
till marknadspris.5 På grund av sådan justering uppstår dock risken att transaktionen 
utsätts för så kallad internationell ekonomisk dubbelbeskattning. Detta innebär att 

                                                
4 Arnold, Brian J; McIntyre, Michael J (2002) s. 55. 

5 Arnold, Brian J, McIntyre, Michael J (2002) s. 55. 
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samma skatteobjekt blir beskattad av fler skattesubjekt.6 I svensk rätt återfinns denna 
rätt i inkomstskattelagen och kallas korrigeringsregeln. Nedan visas varför korriger-
ingsregeln inte är tillämplig i fråga om royaltybetalningar från fasta driftställen till 
dess moderbolag. Det är denna brist på tillämplighet som gör att rättsläget för royal-
tybetalningar från fasta driftställen är intressant att undersöka. 

1.7.2 Royalty 
I förenklad form är royaltyn ersättning för att man tillåter någon nyttja en tillgång 
som man själv äger rättigheter till. Den vanligaste associationen till royalty är mest 
troligt nöjesbranschen. Artister och låtskrivare mottar betalning för sånger och radio-
stationer betalar för möjligheten att spela dem. Men royalty kan vara så mycket mer. 
Inkomster från att någon fått nyttja företagets specialutvecklade datasystem, betal-
ning för nyttjade av patentskyddade ritningar och idéer är bara några exempel. 

Ett av de intressanta problemen är vad som egentligen utgör en royalty. Kan till ex-
empel en leasingavgift utgöra en royalty? Ett annat problem med royaltyn är att den 
inte bara är en inkomst utan även en tillgång som kan bli överlåten eller såld, men 
hur fastställs marknadspriset? Detta är frågor som kommer beröras i arbetet. 

2 Vad är problemet? 
Mätning och värdering av immateriella tillgångar har under senare tid blivit ett allt 
mer globalt problem och det verkar som om skattemyndigheter i flertalet länder har 
blivit mer och mer oroade över skattekonsekvenserna när de internationella transak-
tionerna och samarbeten, av och med, immateriella tillgångar ökar. Transfer pricing 
av immateriella tillgångar är onekligen ett område där osäkerheten är stor och 
betänkligheterna är många, med resultatet att det diskuteras mycket och att skatte-
myndigheternas och skattebetalarnas åsikter kan gå vida isär. En sak som framkom-
mit i diskussionen är att gränserna mellan vad som är och inte är acceptabel prissätt-
ning är väldigt subjektiv.7 

Det finns inte tillräckligt med underlag för att klart fastställa att royalty betalningar 
skulle användas genom internprissättning som ett medvetet sätt att undvika skatt, 
men det verkar troligt att det förhåller sig på detta vis. I förarbeten8 finns uttryckt 
betänkligheter för detta och förklaringar av varför och nedan redovisas dessa mer in-
gående. Den största orsaken till att detta anses problematiskt är dock att det finns en 
klar möjlighet för företagen att genomföra överföringar utan att Skatteverket skulle 
upptäcka det utan att göra en lång och komplicerad utredning. Det är inte heller bara 
det svenska myndigheter som har tillämpningsproblem med transfer pricingreglerna, 
utformningen av de inhemska reglerna gör det väldigt svårt för utländska personer att 

                                                
6 Lodin, Sven-Olof, et al (2005), s.53. 

7 Boos, Monica (2003) s.15. 

8 SOU 1999: 79 och Ds 1988: 62. 
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kontrollera sina åtaganden men väldigt lätt att ignorera dem utan större konsekven-
ser. Det har därför varit den rådande åsikten i förarbetena att man antigen ska införa 
en fast källskatt eller helt avskaffa skatteskyldigheten för royaltyer.9 Detta diskuteras 
mer i detalj genom hela arbetet. 

En mottagare i utlandet som tar emot royaltyer från ett svenskt bolag, person eller 
fast driftställe, i teorin är skattskyldiga i Sverige. Tidigare var den allmänna uppfatt-
ningen att 14 kap. 19 § inte var tillämplig på royaltyer, då kravet på skattefrihet inte 
uppfylldes. Men det uppstod en diskussion om tillämpningen av regeln eftersom Sve-
rige i skatteavtal ofta avstår beskattningsrätten på royaltyer eller inför en gräns på 
källstatsskatt på 10 %, vilket då upphäver eller i alla fall begränsar skattskyldigheten 
för royaltyer och därför ansåg RSV att lagen borde ändras så att royaltyer ska inklu-
deras i tillämpningen av lagen.10 Genom tillägg i regeln är den nu tillämplig även där 
skattefrihet uppstått genom avtal och därigenom inkluderas royaltyer.  

Trots den lösningen är frågan om royalty och transfer pricing inte helt problemfri. 
Grundproblemet i denna utredning rör utbetalningar från fasta driftställen. Eftersom 
ett fast driftställe inte är ett eget rättssubjekt kan inte 14 Kap 19 § vara tillämplig ef-
tersom ett avtal inte kan slutas med en icke självständig part. Men om då ett fast drift-
ställe i Sverige skulle föra över en royalty, som inte var marknadsmässigt prissatt, till 
ett moderbolag vars hemvist var belägen i ett annat land skulle den svenska skatteba-
sen minska och om inte korrigeringsregeln är tillämplig, hur förhindrar man då att 
denna typ av transaktioner används för att undvika skatt i Sverige? Hur ska man be-
handla beskattningen av en oriktigt prissatt royalty från ett fast driftställe när varken ar-
tikel 12 i OECD:s modellavtal eller 14 kap. 19 § kan tillämpas? Leder artikel 7 i mo-
dellavtalet till att Sverige har beskattningsrätt? Ska problemet lösas med hjälp av de inter-
na reglerna för uttagsbeskattning? Hur skulle dessa problem påverkas om de svenska reg-
lerna ändras och Sverige inför en definitiv källskatt eller helt tar bort skatten på royaltyer? 

3 Royalty i svensk rätt 

3.1 Historia 
Royaltyn har länge varit reglerad i svensk skatterätt. Redan i 1928 års kommunalskat-
telag (KL)11 omnämns royaltyn som en avgift för nyttjande av tillgångar som utgår 
periodvis och att den skulle kunna anses som inkomst från näringsverksamhet.12 Det-
ta var bara möjligt om inkomsten kunde härröra från näringsverksamhet och från ett 
fast driftställe som varit beläget inom landet. När termen fast driftställe13 infördes i 
                                                
9 SOU 1999: 79, s. 207- 208, alt. Ds 1988: 62, s. 47. 

10 RSV Rapport 1990:1, s. 40. 

11  Kommunalskattelag (1928:370) (KL). 

12  53 § 3 p. 5 st. KL. 

13 Dåvarande 61 § KL. 
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svensk rätt användes den mest till att bestämma på vilken plats fysiska och juridiska 
personer skulle skatta för inkomst av rörelse, men definitionen är i stort sett den 
samma idag trots att skatt efter faktisk boplats inte längre används. För att göra den 
interna skatterätten parallell med den rätt Sverige fått genom dubbelbeskattningsavtal 
ansåg man att de nya reglerna skulle bygga på OECD: s modellavtal.14    

Det ansågs 1928 att tillgången som utnyttjats var ”patent, mönster eller dyl.” och det-
ta utvidgades sedermera 1981 till ”nyttjande av materiella och immateriella tillgång-
ar”.15 I förarbetena till denna ändring menades att även om det ligger i begreppets na-
tur att ersättningen varierar, så innebär det inte nödvändigtvis att en regelbunden, 
fastställd summa inte kan utgöra en royalty. Detta resonemang bygger på att det kan 
finnas fastställda minimi- och maximibelopp utan att ersättningen förlorar sin speci-
fika karaktär, men att på förhand fastställd avgift som inte förväntas kunna justeras 
inte kan anses vara av samma karaktär som royaltyn.16 I följande del av kapitlet be-
skrivs den nuvarande rättsliga situationen tillsammans med frågeställningar som leder 
vidare till analyskapitlet senare i utredningen. 

3.2 Gällande svensk rätt 

3.2.1 Lagrum för behandling av royalty 
”Den som får ersättning i form av royalty eller periodvis 

utgående avgift för att materiella eller immateriella 
tillgångar utnyttjas, anses bedriva näringsverksamhet. Om 
royaltyn eller avgiften grundar sig på anställning eller på 

uppdrag eller tillfällig verksamhet som inte ingår i en 
näringsverksamhet, räknas den dock inte till inkomstslaget 

näringsverksamhet utan till inkomstslaget tjänst.”17 
 

I svensk rätt behandlas royalty fortfarande som inkomst från näringsverksamhet som 
huvudregel, 18 men för begränsat skattskyldiga gäller det bara om den kan sägas kom-
ma från ett fast driftställe här i riket.19  För juridiska personer återfinns liknande be-
stämmelser i 6 kap. 11 § 2 st. IL och dessa kommer att presenteras i samband med 
förklaringen av ovan citerade 13 kap 11 §, men på grund av likheten på lagrummen 
anser författaren att situationen förklaras bäst med fokus på 13 kap 11 § då kommen-
tarerna både i doktrin och förarbeten är mer utvecklade i fråga om detta lagrum. 
Lagkommentaren till 6 kap 11 § hänvisar till kommentarerna i 3 kap 18 § som i sin 

                                                
14 Prop. 1986/87: 30, s. 42. 

15 Prop. 1981/82:10, s. 3. 

16 Prop. 1981/82:10, s 59-60 

17 13 Kap. 11 § Inkomstskattelag (1999:1229) (IL). 

18 13 Kap. 11 § IL. 

19 3 Kap. 18 § 2p. IL. 
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tur hänvisar vidare till 13 kap 11 §.20 En här i riket obegränsat skattskyldig person är 
naturligtvis skattskyldig för mottagen royalty.21 

3.2.2 Näringsverksamhet och fast driftställe 

3.2.2.1 Delaktighetsprincipen 

Skatteplikt inom inkomstslaget näringsverksamhet utlöses om royalty utgår från fast 
driftställe i Sverige, oavsett om mottagaren utför näringsverksamhet här eller inte, ef-
tersom han anses vara en del av verksamheten som utbetalaren av royaltyn bedriver i 
det fasta driftstället. I och med detta får mottagaren i realiteten ett eget fast driftställe i 
Sverige.22 

Denna teori kallas ibland ”delaktighetstanken” och lär ha sitt ursprung i Departe-
mentschefens yttrande i ett förarbete från 192823 där han resonerar om utvecklingen 
av beskattningen av royalty. Han utvecklar här att vissa tillgångar, till exempel upp-
finningar som man nyttjar mot betalning av royaltyer, är så centrala i en verksamhet 
att royaltyn bör räknas som en del av verksamheten. Någon egentlig förklaring på 
var skillnaden ligger till en bank, som lånar ut pengar, inte blir delaktiga i samma ut-
sträckning när de mottar ränta framgår dock inte. Delaktighetstanken anses dock som 
grunden till varför royaltyer ska skattas inom näringsverksamhet och räknas som fast 
driftställe.24  

Definitionen av fast driftställe finns i andra kapitlet och skall anses vara en stadigva-
rande plats för affärsverksamhet och från den platsen ska verksamheten bedrivas, helt 
eller delvis.25 Den går vidare med att specificera vissa element som indikerar att det är 
ett fast driftställe så som platsen där företagsledningen håller till, filial, fabrik, gruvor 
eller annan liknande utvinning av naturtillgångar och fastighet som lagertillgång.26 Ef-
tersom paragrafen om royalty är så lik definitionen i OECD: s modellavtal kan man 
ofta använda kommentarer till den som tolkningshjälp av den inhemska termen, men 
det finns vissa undantag.27 

Ett av undantagen är tidskriterier på entreprenadverksamhet som finns i modellavta-
let, men inte i Sverige. Den interna specifikationen om fastighet som lagertillgång 
finns inte i modellavtalet och specifikationer om vilka verksamheter som inte utgör 

                                                
20 Andersson, Mari, et al (2005) s. 152. 

21 3 Kap. 3 § IL. 

22 Prop. 1999/2000:2 del 2,  s. 172. 

23 Prop. 1928: 213. 

24 Prop 1928: 213, s. 261 ff. 

25 2 kap. 29 § 1 st. IL. 

26 2 kap. 29 § 2 st. IL. 

27 Prop. 1999/2000: 2 del 2 s. 47.  
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fast driftställe inte finns i den svenska definitionen. Anledningen till att vissa saker 
utelämnats är för att de regelbundet utelämnats ur de svenska skatteavtalen och där-
för utgör inte en införlivning av dem en korrelation mellan de internationella regler-
na och de interna, vilket var syftet när man förnyade definitionen.28 Att Sverige in-
kluderat fastighet som lagertillgång är för att begreppet begräsat skattskyldighet ska 
inbegripa skattskyldighet för tomtrörelse.29 

3.2.2.2 I vilka inkomstslag beskattas royalty? 

Det kan fortfarande vara viktigt att avgöra om royaltyn kommer från ett fast drift-
ställe eller näringsverksamhet eftersom om den inte gör det kan den anses tillhöra in-
komstslaget tjänst. Det senare kan infalla om royaltyn kan sägas härleda till en an-
ställning, ett uppdrag eller en tillfällig verksamhet.30  

Frågan om vilket inkomstslag den ska räknas till behandlas i förarbeten31 till IL. Där 
sägs det att lagregelns undantag var logiskt fram till 1990 års skattereform på grund av 
att den dåvarande definitionen av rörelse32, medan undantaget nu används mest för att 
se till att enstaka insatser, så som en bok eller ett musikaliskt verk, ska behandlas som 
inkomst av tjänst. För att kunna räknas som näringsverksamhet måste royaltyn också 
anses vara yrkesmässigt bedriven och för att göra den bedömningen så tas varaktighe-
ten av royaltyn under övervägande.33 

I fråga om vilka tillgångar som kan upplåtas för nyttjade avses enligt Skatteverket att 
materiella tillgångar kan vara både fast och lös egendom, medan endast lös egendom 
kan utgöra immateriella tillgångar, det vill säga upphovsrätt, firma, varumärke eller 
mönster och liknande.34  

3.2.2.3 Typiska karaktärsdrag hos royalty 

Att ersättningen i princip utgår med varierande belopp är något signifikativt för ro-
yaltyn vilket medför att förutbetalda engångsbelopp inte kan utgöra en betalning som 
kan klassificeras som royalty. Fasta ersättningar som utgår periodvis kan sägas likstäl-
las med en royalty men de kan inte konkret definieras som royalty eftersom ersätt-
ningens slutgiltiga värde inte på förhand ska vara fastslaget. Men om en royalty har 
blivit åtgärdad i efterhand finns det inget som hindrar den från att vara ett fastställt 

                                                
28 Prop. 1986/87: 30 s. 42 f. 

29 Prop. 1986/87: 30, s.42 f. 

30  13 kap. 11 § 2 m. IL. Se vidare Lodin, Sven-Olof, et al, (2005), s.239.  

31 Prop. 1999/2000:2 del 2, s. 172. 

32 ”Verksamhet är hänförligt till inkomstslaget rörelse om det inte kan räknas till inkomstslaget tjänst.” 
Numer är definitionen av tjänst specificerad, vilket gör att det är meningen att det ska räknas som 
näringsverksamhet i första hand och tjänst i andra hand. 

33 Prop. 1999/2000:2 del 2, s. 172. 

34 Skatteverket (2004) s. 204.  



 Royalty i svensk rätt 

 9

engångsbelopp, utan risk för att förlora sin karaktär som royalty.35 I praxis36 har även 
fastställts att ersättning för avsägning av framtida krav på royalty anses som intäkt av 
rörelse. Förekomsten av mini- och maximibelopp i avtalet hindrar inte heller att in-
komsten har karaktären av en royalty.37  

Enligt Skatteverket avser lagregeln transaktioner i form av upplåtelse men inte ren 
överlåtelse, vilket kan skapa vissa problem när det gäller gränsdragningen mellan des-
sa, speciellt i fråga om köp på avbetalning eller leasing. I vissa fall kan ersättning i 
form av royaltyer erkännas i fråga om försäljning av företag, men i andra fall inte. 
Detta har utvecklats i praxis.38 Vederlag för aktier, som har bestämts i en procentuell 
bas på det sålda bolagets omsättning, har kategoriserats som royaltyer. Över tiden har 
utvecklingen gått mot att bortse från själva betalningssättet och fokusera på karaktä-
ren och meningen bakom ersättningen. I ett fall, där betalningen skulle bestå av kon-
tantbelopp tillsammans med årlig livränta och det dessutom skulle utfalla sex års ro-
yaltyer för den know-how som fanns i företaget, ansågs det inte utgöra royalty utan 
en del av köpeskillingen.39  

3.2.3 Beskattning i relation till utlandet 

3.2.3.1 Beskattningskonsekvenser av dubbelbeskattningsavtal 

Beskattningsrätten på royaltyer är inte absolut för Sverige och rätten behandlas som 
regel i dubbelbeskattningsavtal. Om rätten till beskattning ligger hos källstaten har 
Sverige alltså rätt att beskatta royalty som uppkommer här i riket. Sverige beskattar i 
så fall om den, som sagts ovan, kan sägas komma från ett fast driftställe inom riket. 
Personen som mottar royaltyn måste därmed redovisa inkomsten inom inkomstsla-
get näringsverksamhet, men beskattningen kan inte överstiga den procentsats som 
fastslagits i dubbelbeskattningsavtalet.40 

Sverige har i många dubbelbeskattningsavtal gett upp rätten att beskatta royalty som 
går ut ur landet.41 Detta gör att mottagarparten inte är skatteskyldig i Sverige. I fråga 
om nedan utredda 14 Kap. 19 § räknas även skattefrihet som uppstått genom dubbel-
beskattningsavtal och därför uppfylls kriterierna i den paragrafen och kan tillämpas 
på situationer där royaltyn överlåts till ett oriktigt pris.42 

                                                
35 Prop. 2003/04 :126, s. 25. 

36  Se bland annat RÅ 1967 ref. 7. 

37 Skatteverket (2004) s. 205. 

38 Se RÅ 1957 ref. 1. och förhandsbeskedärendet RÅ 1984 Aa 111. 

39 Skatteverket (2004) s. 205. 

40 Pelin, Lars (2004) s.50.  

41 SOU 1999: 79, s. 198. 

42 Mattsson, Nils (2004) s.140. 
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3.2.3.2 Undantag från skattskyldighet? 

Från och med 1 juli 2004 har ett extra kapitel i IL lagts till, 6 a Kap. Av det kapitlet 
framgår att 6 kap. 11 § 2 st. där det fastslås att inkomsten ska anses härröra från fast 
driftställe inte är tillämpliga om kriterierna i 3-6 §§ är uppfyllda.43 I tredje paragrafen 
fastslås kriterierna för betalare, vilket i bilaga förklaras som olika juridiska bolags for-
mer aktiebolag, och de ska vara begränsat eller obegränsat skattskyldiga här i riket. 
De i bilagan fastställda juridiska personerna visar att kapitlet bara är tillämpligt mot 
länder inom Europa.44 Författaren anser därför att det inte kan anses som troligt att 
ett fast driftställe skulle falla in under detta stadgande och anser därför att undantags-
kapitlet inte uppfylls i sådan mån att det bör bli tillämpligt på transaktionsstrukturen 
författaren utformat i problemet i denna uppsats. 

Mottagaren av royaltyn ska vara juridisk person, specificerad enligt bilaga, ha skatte-
mässig hemvist i EU medlemsstat och utan undantag vara skattskylig till någon av de 
skatter som också specificerats i nämnda bilaga. De måste ta emot ersättningen för 
egen del, det vill säga, de måste vara rättighetens rättmätiga ägare.45 Detta kriterium 
skulle kunna vara tillämpligt i falla v moderbolag som tar emot royaltyer. 

Slutligen måste intressegemenskap föreligga,46 vilket gör att dessa undantag i stor ut-
sträckning kommer att vara tillämpliga på den struktur som den här uppsatsen byg-
ger på. Dock måste alla kriterier vara uppfyllda och enligt åsikt ovan föreligger inte 
en sådan situation när fast driftställe betalar royaltyer till moderbolag och således är 
inte undantaget tillämpligt. 

3.2.3.3 Vilka regelverk är tillämpliga? 

Men det kan fortfarande uppstå en komplex fråga om behandlingen av royalty efter-
som flera regelverk kan anses konkurrera i frågan. Om royaltybeloppet är alltför 
stort kan det finnas anledning att överväga om det inte till en del är en förtäckt utdel-
ning och i så fall skulle den gynnade parten vara det svenska moderbolaget och då kan 
kupongskattelagen vara tillämplig. Men även uttag ur näringsverksamhet skulle kun-
na antas vara för handen och då måste reglerna i 22 kapitlet IL undersökas. Det skulle 
vara möjligt att använda uttagsbeskattningen och transfer pricingreglerna parallellt. 
Det fanns åsikter som under utredningen inför den nya lagen menade att uttagsbe-
skattningen skulle ha företräde, men detta ströks ut förarbeten.47 Enligt det nyss av-
gjorda Volvo-målet bör dock 14 kap 19 § gå före uttagsbeskattningsreglerna.48 

                                                
43 6 a kap. 2 § IL. 

44 Bilaga 6 a. 1 IL. 

45 6 a kap. 4 § IL. 

46 6 a kap. 6 § IL. 

47 Mattsson, Nils (2004) s. 140- 141. 

48 RegR1380- 2000, Volvo-målet.  
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3.2.4 Vilka trender finns inom beskattningen av royaltyer? 

3.2.4.1 Ledande teorier fram till 1999 

Tillämpningen av royaltyer är inte helt entydig, vilket har försökts illustreras ovan, 
men förslagen till ändring av lagstiftningen har varit rätt entydiga under en lång tid, 
men inga större förändringar har gjorts under årens lopp. Som anförts ovan är de le-
dande trenderna källskatt respektive skattefrihet. För att illustrera dessa tankegångar 
följer nu en redogörelse för delar ur förarbeten från 1988 till 2003. 

RSV tar upp ett förslag som gjorts i en Departementspromemoria49 (här efter pro-
memorian) där det läggs fram en tanke om att införa en definitiv källskatt på alla ro-
yaltyer till utlandet.50 En av orsakerna bakom förslaget sägs vara det otillfredsställan-
de sätt som de interna reglerna hanterar frågan. En källskatt i den här formen skulle 
också hindra att royaltyer användes för att flytta tillgångar till lågbeskattade länder. 
Förslaget visade en källskatt på 30 % av bruttobeloppet på royaltyn. RSV menar att 
förslaget visserligen skulle underlätta behandlingen av royaltyn, men det skulle inte 
lösa problemet med transaktioner som inte uppfyller armlängdsprincipen. Genom 
detta förslag skulle beskattningsrätten kvarstå, men det skulle även osäkerheten i frå-
gan. Om en sådan ny lag skulle införas anser RSV att inskrivning måste göras i lagen 
för att klargöra när den gäller, att den är tillämplig på skattskyldig för inkomstskatt 
eller fastställd källskatt. Oavsett lagändring eller införande av ny lag måste förtyd-
ligande göras för att lösa problemet enligt RSV.51  

3.2.4.1.1 Promemorian 
I promemorian fastslår finansdepartementet två möjliga lösningar på tillämpnings-
problemen av beskattningen av royalty till utlandet. Alternativen som föreslogs var 
att slopa beskattningen helt eller att instifta en definitiv källskatt.52 

Det negativa med en källskatt, förutom den mängd följdändringar som skulle behöva 
utföras i andra lagar, är att rättighetsägaren vill ha kompensation för skatten och där-
igenom fördyrar så väl som försvårar tekniköverföringen till Sverige. Dock skulle 
detta bara påverka i relationer med de länder som Sverige inte har dubbelbeskatt-
ningsavtal med och med några andra som Italien, Australien och Japan med vilka Sve-
rige inte har reglerat rätten att ta ut källskatt.53 

Problemet med att helt slopa skatten är att Sverige skulle förlora ett förhandlingskort 
när det gäller skatteavtal eftersom Sverige ofta ger bort rätten att ta ut källskatt för att 
i gengäld kunna behålla rätten till något Sverige anser viktigare. Risken blir också att 

                                                
49 Ds 1988:62. 

50 RSV Rapport 1990:1, s. 41. 

51 RSV Rapport 1990:1, s. 41. 

52 Ds 1988: 66  s. 51. 

53 Ds 1988: 66  s. 51. 
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dubbelbeskattningsavtal utnyttjas så att tillgångar kan flyttas från ett land, via ett mel-
lanland, till ett lågskatteland utan att det berörs av skatter på vägen.54 För att förhind-
ra detta verkar det angeläget att ha tillgång till fungerade kontroll och styrinstrument 
vilket leder till promemorians slutsats att det mest lämpade sättet är instiftandet av en 
definitiv källskatt.55 Som nämnts ovan ansågs en 30 % skatt på royaltyns bruttobe-
lopp som lämplig. 

 

3.2.4.2 Hur ser det ut idag? 

3.2.4.2.1 SOU 1999:79  
När kommittén presenterade betänkandet av kupongskatteutredningen var det till-
största del baserat på promemorian även om ingående analys av den utfördes. Kom-
mittén var dock av samma åsikt som finansdepartementet då de ansåg att källskatt 
vore den bästa lösningen. En källskatt skulle inte bara underlätta för de skattskyldiga, 
den skulle även förenkla harmoniseringen mellan intern rätt och skatteavtal.56 

En förändring i förslaget var dock att en källskatt på 20 % skulle tas ut tillskillnad 
från tidigare 30 %. Denna förändring grundades på det allmänna skatteklimatet, de 
reducerade skatterna i skatteavtalen och konkurrensen med länder med lågskattelän-
der.57 

3.2.4.2.2 EU 
I sitt arbete för att öka harmoniseringen inom skatteområdet och för att undanröja 
problemen med dubbelbeskattning har EU utarbetat ett direktiv rörande ränta och 
royalty.58 Direktivet inkluderar och definierar fast driftställe på ett sätt som överrens-
stämmer med OECD: s modellavtal.59 Medlemstaterna får dock bortse från direktivet 
i fråga om transfer pricing och de behöver inte heller använda det i syfte att hindra 
skatteflykt, utan i dessa fall anses nationella regler användbara.60 Systemet i direktivet 
bygger på tanken att betalning av ränta och royalty inte ska vara beskattningsbara i 

                                                
54 Ds 1988: 66  s. 52. 

55 Ds 1988: 66  s. 53. 

56 SOU 1999: 79, s. 210. 

57 SOU 1999: 79, s. 211. 

58 Rådets direktiv (2003/49/EG) av den 3 juni 2003 om ett gemensamt system för beskattning av ränta 
och royalty som betalas mellan närstående bolag i olika medlemstater. 

59 Rådets direktiv (2003/49/EG) artikel 1 p. 1 och artikel 3c. 

60 Rådets direktiv (2003/49/EG) artikel 4 p. 2. 
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den stat de uppkommer, det vill säga källstaten. Detta oavsett om beskattningen sker 
som källskatt eller genom taxering.61 

3.2.4.2.3 Finansdepantementet 
Enligt Finansdepartementet behövs en förändring av de svenska reglerna för royalty-
er för att de skulle möta syftet i direktivet62. Detta beror på grundprincipen i direkti-
vet om att källskatt inte ska tas ut på royaltybetalningar mellan företag i medlems-
länder. De inhemska regler som ger svenska staten rätt att ta ut skatt även från be-
gränsat skattskyldiga kan därigenom anses obsoleta.63 Genom skatteavtal försvinner 
problemet i de flesta fall, men vissa avtal; Italien, Grekland och Spanien, ger fortfa-
rande Sverige rätt att utmäta källskatt på 5-10 %. Helt nyligen64 slöts nytt avtal med 
Portugal vilket innehåller en möjlighet att ta ut källskatt på 10 % och således inte går 
i linje med direktivet. Nya bestämmelser som har som uppgift att möta syftet med di-
rektivet behövs och bör som minimum se till att royaltybetalningar mellan intresse-
företag i EU inte beskattas mer än en gång.65 Finansdepartementets utlåtande byggde 
till stor del på de förarbeten som ovan analyserats. Deras slutsatser sammanstämde 
med de ovan, att källskatt skulle lösa beskattningsproblemen utan att öppna upp för 
utnyttjade av systemet i skatteundandragande syfte.66  

Efter denna utredning antogs 6 a kap IL vilket ovan redogjorts och innebär viss skat-
tefrihet av royaltyer i förhållande till andra EU-medlemsstater, vilket bör anses upp-
fylla kraven i EU- direktivet.67 

3.3 Sammanfattning av gällande rätt 
Av ovan utförda kartläggning kan utläsas att royalty i de flesta fall är att anse som ett 
fast driftställe här i riket genom delaktighetsprincipen och även om mottagare utom-
lands är skattskyldiga för mottagande av royalty så avtalas denna skattskyldighet bort 
genom dubbelbeskattningsavtal. Detta gör att även om det fasta driftstället är be-
skattningsskyldigt här i Sverige så kan en royaltybetalning gå obeskattad ur landet 
och minska det svenska skatteunderlaget. Det är en anledning till att royaltyn i sam-
band med internprissättning utgör ett intressant problem, då en felaktig prissättning 
skulle kunna betyda att företagen försöker undvika skatt på ett icke lagenligt sätt. 
Därför bör reglerna om transfer pricing utredas, vilket sker i nästföljande kapitel. 

                                                
61 Rådets direktiv (2003/49/EG) Artikel 1 p. 1. 

62 Dnr Fi 2003/6617. 

63 6 kap. 11 § IL. 

64 SFS 2003:758. 

65 Fi 2003/6617, s. 20. 

66 Fi 2003/6617, s. 22. 

67 Prop 2003/04 :126, s. 31. 
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4 Transfer Pricing  

4.1 Inledning 
Det här kapitlet vill jag inleda med ett citat för att illustrera en del av problematiken 
bakom fenomenet transfer pricing; 

“While some people interpret the usage of transfer pricing to minimize an MNE’s 
global tax liability as anti-competitive and an abuse of power, the same activity, 
for others, is nothing more than a rational economic response to market imperfec-
tions created by national governments.”68 

Som citatet påpekar finns det två sidor vid användandet av transfer pricing och det 
viktiga är att finna en balans mellan vilka villkor som är tillåtna och inte, vid handel 
mellan företag som har gemensamma intressen men hemvist i olika länder. För att 
hindra oriktig prissättning, kan skatteverket använda den så kallade korrigeringsre-
geln.69 Om en svensk näringsidkare genomför icke marknadsmässig transaktion och 
genom felaktigt internpris förflyttar inkomst eller tillgång till ett utländskt företag el-
ler person så ger denna regel skatteverket rätt att beskatta transaktionen som om den 
skett till marknadspris.70 Avtalsvillkor som avviker från villkor som skulle ha slutits 
mellan två oberoende bolag och som leder till att näringsverksamhetens resultat i 
Sverige minskar, är målet för dessa regler.71  

Det är dock inte Skatteverkets syfte att hindra inkomstöverföringar till utlandet, utan 
syftet med regeln är säkerställa det svenska skatteunderlaget.72 Risken borde då rim-
ligtvis vara att båda dessa resultaten uppstår simultant? Oklara regler kring tilläm-
pandet av korrigeringsregeln borde leda till en viss tvekan hos företagen att genomfö-
ra transaktioner vilket skulle resultera i bibehållet skatteunderlag och samtidigt mins-
kade kapitalströmmar till utlandet. Det kan inte finnas många företag som vill föra 
över pengar för att få lägre skatt på vinsten i ett annat land och samtidigt skatta för 
den tillgången som de inte längre har, här hemma i Sverige? Dessa frågor så väl som 
ingående redogörelse för historiska och nuvarande regler för transfer pricing avhand-
las i kommande avsnitt i detta kapitel. 

                                                
68 Boos, Monica (2003) s.1. 

69 14 Kap. 19 § IL. 

70 14 Kap. 19 § IL. 

71 Mattsson, Nils (2004) s. 137.  

72 Pelin, Lars (2004) s. 74. 
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4.2 Korrigeringsregelns historik 

4.2.1 Uppkomst och utformning av korrigeringsregeln 

4.2.1.1 Utredningar och förslag fram till 1928 

Intresset för frågan går långt tillbaka, då redan 1926 års riksdag beslöt om en utred-
ning i fråga om utlänningars beskattning i Sverige. Otto V. Landén ledde undersök-
ningen och kom fram till att det fanns ett problem med prissättningssystem som fick 
inkomster att försvinna ut ur landet till närliggande bolag i andra länder. Det han fö-
reslog var det som senare utvecklades som korrigeringsregeln, nämligen att det svens-
ka bolaget skulle bli beskattat för den inkomsten som egentligen gick utomlands.73 
Redan då byggde den på armlängdsprincipen, som tillsammans med den nuvarande 
formuleringen av korrigeringsregeln kommer att redovisas för i kommande avsnitt i 
detta kapitel.  

Syftet med den då föreslagna regeln var exklusivt att skydda det svenska skatteunder-
laget och den tog mest sikte på varutransaktioner.74 Landéns förslag låg visserligen till 
grund för den kommande propositionen, men med den avvikelsen att i propositionen 
skulle regeln vara tillämplig både på transaktioner från landet så väl som inom landet, 
så att inte aktieägare skulle använda oriktigt prissättning för att undvika ekonomisk 
dubbelbeskattning.75 Propositionen gick med vissa besvär igenom och skulle träda 
ikraft 1920, men redan 1919 väcktes en motion mot den, med yrkan om att begränsa 
den, eller i bästa fall ta bort den helt eftersom den skulle hindra den ekonomiska fö-
reningsrörelsen som var på stark frammarsch i landet.76  

Vad som ofta bortses från är dock två argument som idag är av största vikt, nämligen 
att det var väldigt svårt att fastställa ett armlängdspris och de allvarliga konsekvenser 
den skattskyldige skulle kunna bli tvungna att utstå om inkomstjusteringen genom-
fördes. Man ansåg bland annat att det var otänkbart att man, på objektiva grunder, 
skulle kunna få en uppfattning om hur det priser som borde gälla i allmänhet förhöll 
sig till de priser som ett bolag satt på sina varor. Det hävdades finnas alldeles för 
många faktorer, så som marknadsfluktuationer, som skulle kunna påverka priserna. 
På grund av skattemyndigheternas spekulationer skulle även den skattskyldige sakna 
tillfällen för objektiv vederläggning.77 Efter livlig debatt och flertalet utredningar be-
slutade Riksdagen att regeln skulle upphävas från och med 1 juli 1919, det vill säga sex 
månader innan den trätt i kraft.78 

                                                
73 SOU 1926: 18, s. 44 - 45. 

74 Arvidsson, Richard (1990) s. 76. 

75 Prop. 1918: 283, s. 25 – 27. 

76 Arvidsson, Richard (1990) s. 77. 

77 Motion 1919 I: 59 s. 6 ff. 

78 Prop. 1920: 191 s. 514,  se även Arvidsson, Richard (1990) s. 79. 
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Till slut hade ett antal utredningar lett till två olika korrigeringsregler och en speciell 
metod för inhemska regler. Arvidsson tror att denna splittring kan vara anledningen 
till att reglerna inte fördes in vare sig i bestämmelserna för kostnadsbegrepp eller i de 
relevanta inkomstslagens lagrum och att problematiken med armlängdsprincipen inte 
belystes.79 

4.2.1.2 Införlivandet av den första korrigeringsregeln 

I propositionen 1927 var den stora förändringen förslaget att ta bort skatten på utdel-
ning från aktiebolag för att undvika dubbelbeskattningsproblematiken. Förslag fanns 
även att det skulle införas två olika regler som var i det närmaste identiska, men till-
lämpliga på olika plan, nationell och internationellt. Efter vissa ändringar, mest av 
språklig karaktär infördes de i två skilda lagrum. Regeln angående vinstöverföringar 
till utlandet löd:80 

” Har näringsidkare till någon, som är ekonomiskt intresserad i hans näringsföre-
tag eller kan öva inflytande på företagets ledning, försålt varor till lägre pris eller 
av honom köpt varor till högre pris än de i allmänhet gällande eller vidtagit 
andra liknande åtgärder och har, uppenbarligen till följd härav, inkomsten av fö-
retaget blivit avsevärt lägre än den eljest skolat bliva, samt är tillika den, vilken 
inkomsten i stället tillförts, icke för inkomsten skattskyldig här i riket, skall in-
komsten av företaget beräknas till det belopp, vartill den kan antagas hava upp-
gått, därest dylika åtgärder icke vidtagits.”81 

Det har alltså funnits stadgar som reglerar icke önskvärda tillgångsförflyttningar från 
skatteskyldiga till icke skattskyldiga sedan första moderna skattelagstiftningarna träd-
de i kraft i Sverige 1928. De gav myndigheterna rätt att beskatta inkomster som otill-
börligt förflyttats från landet. Med den ökade världshandeln och ökad export och 
import till och från Sverige ansågs dessa regler inte vara tillräckliga utan ändringar fö-
retogs för att reglerna skulle harmonisera bättre med den interna rätten och med 
dubbelbeskattningsavtalen.82  

4.2.2 Nyckeländringar efter införandet 
1965 ändrades regeln så att den skulle vara anpassad till de regler som finns i dubbel-
beskattningsavtalen, med andra ord så att den skulle vara mer anpassad till artikel 9 p. 
1 i modellavtalet.83 

Nästan 20 år senare, 1983 ändrades regeln igen. Denna gång för att Skatteverket inte 
skulle behöva visa mer än att det var sannolikt att intressegemenskap förelåg. Sträng 

                                                
79 SOU 1926: 18 s. 73, se även Arvidsson, Richard (1990) s. 89-90. 

80 Prop. 1927:102 s. 243 ff. 

81 SFS 1928:370. Se vidare Richard, Arvidsson (1990) s. 91. 

82 Mattsson, Nils (2004) s. 136-137. Se vidare prop. 1965: 126 och prop. 1982/83 : 73. 

83 Prop. 1965:126, s. 31 ff.  
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sekretess i vissa länder var en av de anledningar som användes för att motivera denna 
lagändring.84 Detta måste ha underlättat för Skatteverket och vidgat användningsmöj-
ligheterna för regeln. Fram till dagens datum är bevisfrågan fortfarande ett ämne 
kring vilket det förekommer debatt och rättsläget i frågan är osäkert. Denna intres-
santa frågeställning ligger dock utanför detta arbete.  

4.2.3 Sammanfattning av historiken 
Sammanfattningsvis kan man säga att den genomgående trenden historiskt sett varit 
en stark influens av armlängdsprincipen och den största konflikten har rört tillämp-
ningsområdet av korrigeringsregeln, om den ska vara tillämplig exklusivt på interna-
tionella förhållanden eller också innefatta nationella transaktioner. Nedan görs en re-
dogörelse för den nuvarande formuleringen och tillämpningen av korrigeringsregeln, 
vilken kan hittas i 14 kap 19 § IL. 

4.3 Korrigeringsregelns nuvarande form och tillämpning 

4.3.1 Lagrum och grunder 
 
”Om resultatet av en näringsverksamhet blir lägre till följd av att villkor avtalats som avviker från vad 
som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende näringsidkare, skall resultatet beräknas till det be-

lopp som det skulle ha uppgått till om sådana villkor inte funnits. Detta gäller dock bara om 

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

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

3. det inte av omständigheterna framgår att villkoren kommit till av andra skäl än ekonomisk intresse-
gemenskap.”85 

Regeln är tillämplig på internationella transaktioner mellan två närstående företag, 
när priset kan anses oriktigt och gäller svenska juridiska personer och näringsidkare 
som är hemmahörande i Sverige. Om en svensk näringsidkare har överfört obeskat-
tade vinstmedel till ett utländskt bolag till vilket han räknas som närstående kan den 
svenska näringsidkarens inkomst justeras i enlighet med hur den skulle ha sett ut om 
transaktionen skett till marknadspris. Detta kan bli ytterst betungande för den drab-
bade.86 Den skattskyldige kan också råka ut för att den uppjusterade inkomsten med-
för skattetillägg och om transaktionen är att räkna som utdelning kan kupongskatt 
bli tillämplig. Som om dessa konsekvenser inte var betungande nog kan eventuella 
straffrättsliga konsekvenser följa.87 Efter denna kortfattade genomgång av tillämpning 

                                                
84 Prop. 1982/83 :73 s. 11 ff. 

85 14 kap. 19 § IL. 

86 Pelin, Lars (2004) s. 75. 

87 Arvidsson, Richard (1990) s. 17. 
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och konsekvenser uppstår frågan vad regeln är grundad på och för att förklara bak-
grunden och rekvisitgrunderna följer nu en mer ingående studie av regelns innehåll. 

Det har ansetts i tidigare förarbeten, proposition 1955: 87, att korrigeringsregeln är en 
allmän rättsgrundsats och därför borde kunna används utan direkt lagstöd, men för 
författaren uppstår då frågan om den grunden inte bryter mot legalitetsprincipen. 
Den principen fastställer att för utövandet av makt, taxering i det här fallet, krävs 
stöd i lag. I propositionen ansågs att den skulle kunna stödjas på de allmänna beräk-
ningsgrunderna för inkomst.88 En vidare utredning av detta kommer inte göras efter-
som det inte kan anses relevant för kärnutredningen i denna uppsats.  

Vad som är relevant för kärnfrågan i uppsatsen är uttrycket ”av att villkor avtalats” i 
lagregelns första mening. Däri speglas rekvisitet att ett avtal måste ha slutits mellan 
parterna och om ena parten är ett fast driftställe och den andra moderbolaget så kan 
inte avtal slutas eftersom det inte är två självständiga rättssubjekt. På grund av det an-
ser författaren att korrigeringsregeln inte kan anses som tillämplig på problemet med 
transaktioner av royaltyer från fasta driftställen till deras moderbolag. Korrigerings-
regeln är dock en av grundsatserna inom internprissättningen så därför motiveras en 
fortsatt utredning för att öka förståelsen av situationen och för att få utgångspunkter 
inför analysen senare i uppsatsen. 

4.3.2 Vilka tillämpningsproblem har funnits i samband med regeln? 
I sin rapport 1990 ansåg RSV89 att korrigeringsregeln borde ändras, eftersom det låga 
antalet fall i domstolen rörande lagregeln tydde på att den var alltför komplicerad att 
använda. RSV ville därför göra en utredning som kunde ligga till grund för en lagänd-
ring, där målet vara att göra lagen mer effektiv i fråga om att säkerställa skatteunder-
laget, öka förutsägbarheten i reglerna och analysera möjligheten till internationell 
harmonisering för att bland annat förkorta hanteringstiden.90 

Vad RSV kom fram till var att den dåvarande formuleringen av korrigeringsregeln 
inte hindrade effektiv tillämpning utan vad som behövdes var klara linjer för hur den 
skulle tillämpas vilket inte fått någon ledning i praxis. Företagens ansvar att delta 
måste öka och deras möjligheter att få information måste förbättras. De problem som 
RSV: s utredning pekade på var för det första Sveriges brist på anvisningar om hur 
man skulle tillämpa armlängdsprincipen och RSV menade att det var ett grundkrav 
för att man skulle kunna tillämpa korrigeringsregeln på ett tillförlitligt sätt.91 

Man drog slutsatsen att beviskraven skapar problem och RSV föreslog en omformu-
lering av regeln för att undvika betungande av rättsväsendet. Man föreslog även att 
man skulle ändra lagstiftningen så den innefattar transaktioner mellan fasta driftstäl-
                                                
88 Pelin, Lars (2004) s. 75. 

89 RSV Rapport 1990:1. 

90 RSV Rapport 1990:1, s. 18. 

91 RSV Rapport 1990:1, s. 19. 
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len och övriga delar av företaget. Eftersom problematiken ofta går in i områden som 
koncernbidrag bör de reglerna ses över i samband med interprissättningsreglerna.92 På 
grund av att en fast driftställe inte är en självständig juridisk person kan internpris-
sättningsregler som korrigeringsregeln inte tillämpas på transaktioner till och från en 
sådan enhet, eftersom det inte kan uppstå ett kontraktsförhållande.93 Denna fråga 
kommer senare i uppsatsen behandlas mer ingående eftersom det utgör del av grund-
problematiken i utredningen. Om ovan nämnda problem presenterades i början av 
1990-talet, hur ser tillämpningen av regeln ut i dag? 

4.3.3 Tillämpning och syfte idag 

4.3.3.1 Marknadsnivå och intressegemenskap 

Syftet med korrigeringsregeln är att se till att alla transaktioner sker på marknadsni-
vå, även mellan två företag i intressegemenskap. Det är nivån på den svenska närings-
idkarens inkomst som är utgångspunkt för bedömningen om korrigeringsregeln ska 
vara tillämplig eller ej. Har inkomsten blivit lägre till följd av att transaktionen inte 
följer de villkor som ett avtal med en oberoende part skulle ha gjort, kan regeln till-
lämpas.94  

Definitionen av ekonomisk intressegemenskap finns i 14 kap. 20 § IL och är när en 
näringsidkare direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av en annan 
näringsidkares företag eller äger kapital i det. Det föreligger även gemenskap om sam-
ma personer äger delar av båda företagens kapital eller deltar, direkt eller indirekt, i 
övervakningen eller ledningen av dessa företag.95 Det är upp till Skatteverket att visa 
på att det finns en intressegemenskap, men efter de nya bevisreglerna räcker det med 
att göra det sannolikt att gemenskap föreligger.96 Vid tidpunkten måste även den 
svenska näringsidkaren vara skattskyldig för inkomsten.97 

4.3.3.2 Affärsmässigt försvarbara skäl 

Vidare är ett av kriterierna i stadgan att avtalet inte har tillkommit av andra skäl än 
att det föreligger ekonomisk intressegemenskap mellan bolagen. Det får alltså inte 
finnas affärsmässigt försvarbara eller sannolika skäl till transaktionen, om korrigering 
ska kunna ske.98 Det förutsätts alltså att det finnas ett samband, ett kausalförhållande 

                                                
92 RSV Rapport 1990:1, s. 20. 

93 14 kap. 19 § IL i kombination med principen att fasta driftställen inte är självständiga rättsubjekt, se 
vidare Lehrberg, Bert Avtalsrättens grundelement, s. 75.  

9414 kap 19 § 1 m. Se vidare Pelin, Lars (2004) s. 76. 

95 14 Kap. 20 § IL. 

96 Mattsson, Nils (2004) s. 139. 

97 Pelin, Lars (2004) s. 77. 

98 14 Kap. 19 § 3 p. IL. 
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mellan prissättningen och gemenskapen. Att fel pris har satts är alltså inte tillräckligt, 
Skatteverket måste visa att det gjorts på grund av gemenskapen och att transaktionen 
har haft en direkt effekt på näringsidkarens inkomst. I grunden är det näringsidkarens 
uppgift att visa att priset inte beror på gemenskapen. Exempel på affärsmässiga anled-
ningar som godtagits är olika former av introduktionspris på en ny marknad eller att 
konkurrenssituationen på olika marknader krävt olika prissättningar.99  

Även i förarbetena är dessa exempel angivna, men enligt Mattsson är de vaga och utan 
större värde som vägledning. Mattsson bygger dessa åsikter på teorin att introduk-
tionspris som är lägre än marknaden är normalt affärsmässigt beteende och därför 
inte specifikt för företag som försöker bryta sig in på marknader genom ett lokalt 
dotterföretag. Konkurrensen är naturligtvis olika på olika markanden och det finns 
ingen anledning att tro att bara näringsidkare som handlar genom dotterbolag skulle 
ta med detta i beräkningen. Mattsson anser att man ska lägga större vikt vid uttalan-
det i propositionen som manar till försiktighet när man utför de jämförelser som be-
hövs för att visa på överträdelse av lagregeln.100 Men vad är det som bedöms, vad ingår 
i en utredning vid misstanke om en oriktig prissättning? 

Genom praxis har framkommit att det inte kan anses som en fullständig utredning 
om man bara tittar på den specifika transaktion som anses felaktig, utan att man även 
tittar på andra trasaktioner, som kanske kan tänkas väga upp för den oriktiga pris-
sättningen.101 En enskild transaktion kan inte ge en bild av alla eventuella förmåner 
eller motprestationer som dotterbolaget kan tänkas ge moderbolaget. Högre pris vid 
försäljning till utlandet eller på andra varor är förmåner som skulle kunna tas under 
övervägande för att fastställa affärsmässiga skäl.102 

4.3.4 När är regeln tillämplig? 
Enligt Regeringsrätten är bestämmelserna tillämpliga i internationella fall, som upp-
fyller kriterierna i lagrummet och där åtgärder vidtagits som lett till att svenskt be-
skattningsunderlag minskat.103Men bedömningen av förekomsten av dessa förutsätt-
ningar kan inte avgränsas till vissa led i förhållandet mellan avtalsparterna.104 Frågan 
är då i vilket perspektiv man ska se förhållandet? Hela deras affärsmässiga relation? 
Den senaste månaden, halvåret eller decenniet? Alla dessa alternativ skulle förmodli-
gen leda till en rad svårigheter både för åklagaren och för företagen, men den princi-
pen man har försökt ta till hjälp är principen om beskattningsårets slutenhet. Den går 

                                                
99 Pelin, Lars (2004) s. 78. Se även prop. 1982/83 :73 och RÅ 1984 1:16. 

100 Mattsson, Nils (2004) s. 139- 140. 

101 Pelin, Lars (2004) s. 79. 

102 Pelin, Lars (2004) s. 79. 

103 RÅ 1980 1:59. 

104 Pelin, Lars (2004) s. 80. 
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ut på att allt som hänt under året hålls samman i skattesynpunkt och kan relateras till 
varandra.  

I Shell-målet105 ansåg dock Regeringsrätten att, under förutsättning att de affärsmässi-
ga motiven skulle vara överskådliga under perioden, det skulle vara bättre att se 
transaktioner mellan koncern företag i ett vidare tidsperspektiv. Domstolen resone-
rade att det inte fanns stöd i förarbetena för att tolkning av lagregeln skulle kunna in-
nebära att korrigeringsregeln är tillämplig från den tidpunkt när transaktionspriset 
avviker från marknadspriset. Det är väldigt troligt att det systemet som företaget an-
vänder för sin prissättning kan variera och leda till att ett år vara överpris och något 
annat ligga under normalpriset. På grund av detta kan det inte anses vara förenligt 
med teorin om affärsmässiga anledningar, om man inte i vissa fall kan bryta principen 
om beskattningsårets slutenhet.106 

Det är också viktigt att påpeka att inkomsten som förs från det svenska bolaget var-
ken i IL eller genom dubbelbeskattningsavtal ska gå att beskatta, hos det mottagande 
företaget, av svenska myndigheter.107 Det kan självständigt utläsas att om det varit 
möjligt för Skatteverket att beskatta det mottagande bolaget skulle inte svenskt skat-
teunderlag påverkas och att då utnyttja korrigeringsregeln skulle leda till ekonomisk 
dubbelbeskattning utan syfte eller lagstöd. Detta skulle förfela meningen med regeln 
och enligt författaren är det inte särskilt troligt att ett dylikt problem skulle uppstå. 

I fråga om bevisregler är rättsläget idag osäkert och detta är inte något som kommer 
att närmare utredas i denna framställning, men kort kan sägas att Mattsson menar att 
det är Skatteverkets uppgift att styrka att det inte är marknadsmässiga prissättning-
ar.108 Någon närmare utredning av bevisfrågan kommer inte att företas, då detta ämne 
är komplext och inte ryms inom syftet för denna utredning. 

Det görs ingen närmare precisering av vad som menas med att avtalsvillkor föreligger i 
lagtexten men det anses innefatta de flesta avtal. Den vanligaste är naturligtvis avtal 
om varor, men att se vad som innebär oriktig prissättning av varor är inte enkelt ef-
tersom flera faktorer kan påverka priset. Det kan krävas en ingående branschkänne-
dom, som personer på Skatteverket sällan kan besitta, eftersom sådan information 
som tillgångar, efterfrågan och konkurrensläget måste tas med i beaktandet.109 Redan 
för 25 år sen hävdade RSV att de har vidtagit åtgärder för att höja kompetensen och 
kommer fortsätta göra det.110 Författaren drar slutsatsen från Mattssons uttalande att 
dispyt om kompetens fortfarande föreligger. 

                                                
105 RÅ 1991 ref. 107. 

106 Pelin, Lars (2004) s.81. 

107 Mattsson, Nils (2004) s. 137. 

108 Mattsson, Nils (2004) s. 138.  

109 Mattsson, Nils (2004) s. 138. 

110 RSV Rapport 1990:1, s. 21. 
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4.3.5 Sammanfattning 
Avsnittets syfte var att belysa den mest centrala regeln inom transfer pricing i den 
svenska lagstiftningen genom att redogöra för dess innehåll och tillämpning. Nyckeln 
till uppsatsens problem finns i orden ”villkor som avtalats” från vilka slutsatsen dras 
att korrigeringsregeln inte kommer att vara tillämplig på betalningar från fasta drift-
ställen och till moderbolaget. Korrigeringsregeln kan sammanfattningsvis sägas vara 
behäftad med en del tillämpningssvårigheter. Beviskraven är osäkra och detsamma 
gäller tolkningen av termen affärsmässiga skäl, möjligheten för företagen att rättfärdi-
ga sina internpriser. Intressegemenskap är ett av grundkriterierna i regeln och karak-
täriseras av både direkt och indirekt ägande av eller inflytande över bolaget man 
genomför transaktionen med. Regeln bygger på armlängdsprincipen och därför blir 
nästa steg att titta närmare på den principen i kapitel fem då principen inte bara är 
central i svensk lag utan även i OECD: s modeller och riktlinjer. Eftersom den svens-
ka rätten i stor utsträckning försöker vara så nära modellavtalet som möjligt så foku-
seras på armlängdsprincipen ur OECD:s synvinkel istället för att göra två separata av-
snitt som grundas på samma teorier.  

5 OECD 

5.1 Vad är OECD? 
OECD, eller Organization of Economic Cooperation and Development, är en orga-
nisation av ekonomiskt utvecklade länder111 och arbetar bland annat i frågor som fri-
görelsen av de internationella kapitalrörelserna. För att öka förståelsen av OECD: s 
roll och deras arbete kommer jag att ge en kort förklaring av några av deras teorier 
och arbetsområden innan kapitlet kommer att fortsätta med en genomgång av deras 
modellavtal. Mycket av deras arbete rör, direkt eller indirekt, skattefrågor och 1956 
bildade OECD, den nu väldigt inflytelserika, Committee on Fiscal Affairs. Det vikti-
gaste som denna kommitté har gjort är att de tagit fram de välanvända dokumenten 
Transfer Pricing Guidelines och modellavtalet som de flesta länder använder vid upp-
rättandet av dubbelbeskattningsavtal.112 Med relationer med över 70 länder har orga-
nisationen stort inflytande över hela världen. De spelar en framstående roll i att ut-
veckla bra ledning inom den offentliga sektorn, så väl som i bolagsverksamhet. Ge-
nom att bevaka olika sektioner i samhället kan de hjälpa regeringar att fokusera och 
agera inom aktuella huvudområden av ekonomin. Det styrande organet i OECD ut-
görs av representanter från medlemsländerna, som förser de olika kommittéerna med 
vägledning och kontrollerar även budgeten.113 

                                                
111 Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Irland, Italien, Japan, Kanada, 

Korea, Luxemburg, Mexico, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Slovakien, Spani-
en, Storbritannien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA och Österrike. 

112 Lindencrona, Gustaf (1994) s.41. 

113 http://www.oecd.org/about/0,2337,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html  13 April 2005. 
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Enligt deras stadgar ska OECD: s mål vara att: 

Att bidra till utvecklingen av världsekonomi genom att uppnå en hög, hållbar eko-
nomisk tillväxt och sysselsättning och en ökad levnadsstandard i medlemsstaterna 
utan att påverka den finansiella stabiliteten. 

Att i medlemstater och även i icke-medlems stater i ekonomisk tillväxt, bidra till en 
sund ekonomisk utvidgning. 

Att på en multilateral, icke diskriminerande nivå, i enlighet med internationella skyl-
digheter, bidra till utvecklingen av världshandeln.114 

Det var först under Nationernas Förbund på 20-talet som undersökningar om hur 
man kunde lösa problemen med dubbelbeskattning påbörjades. Experterna bakom 
undersökningarna lade till slut fram förslag till bilaterala avtal som inte blev allmänt 
accepterade. Även om följande förslag som Mexicoförslaget och Londonförslaget i 
början av 40-talet fick samma mottagande, så har de haft stort inflytande på efterföl-
jande och nuvarande modeller. Redan 1928 slöt dock Tyskland och Italien det första 
fullständiga bilaterala skatteavtal vilket följdes av en rad andra under mellankrigsti-
den, men under andra världskriget var frågan i det närmaste inaktiv. Kravet på en 
klar lösning av problemen inom internationell beskattning ökade efter andra världs-
kriget och OECD påbörjade då sitt arbete med modellavtalet vilket antogs 1963 och 
numer används vid de flesta avtal som sluts.115 

5.2 OECD:s modellavtal 

5.2.1Artikel 9  
Kommentarerna börjar med att förklara att artikeln rör företag i intressegemenskap, 
främst moder-, dotter- eller syskonbolag. Det fastslås även att artikeln bara kan till-
lämpas på de avtal som speciellt slutits mellan företagen och som inte uppfyller arm-
längdsprincipen.116 

”ASSOCIATED ENTERPRISES 

1. Where 

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of 
an enterprise of the other Contracting State, or 

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a 
Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, 

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial re-
lations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which 

                                                
114 OECD (2003) s.2. 

115 Mattsson, Nils (2004) s. 162- 163. 

116 Franke, Jan (1994), Kommentarer till Artikel 9, Punkt 1. 1. 
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would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have 
not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly. 

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State — and taxes accordingly — prof-
its on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the prof-
its so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions 
made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, 
then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those 
profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and 
the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.”117 

Eftersom reglerna i dubbelbeskattningsavtalen och de inhemska reglerna hos med-
lemstaterna går in i varandra anser kommittén att inhemska regler är av betydelse i 
tolkning och tillämpning av artikeln. Så länge de nationella reglerna innebär att in-
komsten lyfts till det läge som skulle ha fastställts vid bedömning med armlängds-
principen hindrar inte artikeln att de tillämpas. Kommittén anser att armlängdsprin-
cipen bör följas i tolkning av skatteavtal och att inga regler bör utformas så att skatt-
skyldig i det landet kan bli tyngre belastad än vad han skulle ha blivit om avtalet slu-
tits med riktig prissättning.118 

I fråga om beviskrav och faktiska kriterier är det flera av länderna som anser att det 
inte finns något i artikeln som hindrar dem från att konstruera interna regler om in-
komstjustering med rekvisit som skiljer sig från artikeln. De anser att huvudpoängen 
med artikeln är försäkringen att armlängdsprincipen finns med på avtalsnivå. OECD 
anser att med artikeln har stater som sluter avtal med en part, vars interna regler inte 
följer dessa principer, en möjlighet att utföra motsvarande justeringar.119 

En justering av inkomsten kan ge upphov till ekonomisk dubbelbeskattning vilket 
gör att den stat som skattar mottagaren av inkomsten har uppgiften att begränsa sin 
beskattning om källstaten tagit ut full skatt för transaktionen. Detta sker inte per au-
tomatik utan stat B ska bara agera om de anser att justeringen som stat A gjort varit 
riktig och i linje med avtalet och dess principer. Artikeln ger inga anvisningar om hur 
justering ska ske, det lämnas till parterna att avgöra.120 Hur lång tid skyldigheten för 
stat B att efterge skatt på grund av stat As beslut gäller är oklart. Vissa stater vill be-
gränsa den på grund av rent praktiska och administrativa skäl, medan andra stater av 
billighetsskäl inte vill sätta en maxtid. Av de här skälen lämnas det till staterna att av-
tala om detta och problematiken bortses från i artikeln.121 Eftersom artikel 9 har 
samma kriterium som 14 kap. 19 § IL att avtal måste föreligga mellan parterna så kan 
inte artikel 9 tillämpas på den situation som utredas om royaltyer från fasta driftstäl-
len till deras moderbolag. 

                                                
117 OECD Modellavtal, artikel 9. 

118 Franke, Jan (1994), Kommentarer till Artikel 9, Punkt 2. 2. 

119 Franke, Jan (1994), Kommentarer till Artikel 9, Punkt 2. 4. 

120 Franke, Jan (1994), Kommentarer till Artikel 9, Punkt 2. 5-7. 

121 Franke, Jan (1994) , Kommentarer till Artikel 9, Punkt 2. 10. 
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5.2.2 Artikel 12 

5.2.2.1 Artikel och definition 

I modellavtalet regleras royaltyer i artikel 12. Där anges att royalty är alla varianter av 
mottagna betalningar som är i form av ersättning för nyttjande av konstnärliga, ve-
tenskapliga eller litterära verk så väl som mönster, varumärke, patent, modell, rit-
ning, sekretessbelagd tillverkningsmetod eller för erfarenhetsrön av kommersiell, ve-
tenskaplig eller industriell natur. Man innefattar i detta licensgrundade ersättningar 
och ersättningar som grundar sig på att en person gjort sig skyldig till ersättning eller 
skadestånd på grund av intrång i en rättighet eller på rund av olovlig efterbildning.122 I 
denna artikel innefattas inte leasingavgifter. De ska beskattas som inkomst av rörelse i 
art 7. I modellavtalet ansågs till en början att leasingavgifter skulle ingå i definitionen 
av royalty, som ersättning för utnyttjande av materiell tillgång, men efter ändringar 
1992 frångicks dessa teorier.123 

”ROYALTIES 

1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State 
shall be taxable only in that other State. 

2. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use 
of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any 
patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, 
commercial or scientific experience. 

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Con-
tracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent 
establishment situated therein and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively 
connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply. 

4. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them 
and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they 
are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the 
absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such 
case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due re-
gard being had to the other provisions of this Convention.”124 

I kommentaren till modellavtalet anses att royalty i grunden är en inkomst till mot-
tagaren från uthyrning (”income to the recipient from a letting”). Detta är i fråga om 
royaltyer som grundas på licenser för att använda patent eller liknande egendom eller 
liknande betalningar. Uthyrningen kan både vara direkt från ursprungsägaren eller 
självständig, till exempel från upphovsmannens arvingar efter hans död.125 

                                                
122 OECD (2003) Commentary on article 12 II paragraph 2 p. 8. 

123 Franke, Jan (1994) Kommentar till Artikel 12,  punkt 2. 9.  

124 OECD Modellavtal, artikel 12. 

125 OECD (2003) Commentary on article 12 I, 1. 
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5.2.2.2 Första punkten  

Anledningen till att man i första punkten har lagt till rekvisitet om nyttjanderättsha-
vare är att man vill visa på artikelns tillämpning i förhållande till betalning gjorda till 
mellanman. I och med detta vill OECD klargöra att närvaron av en mellanman som 
tar emot betalningen i en stat som källstaten har avtal med är inte tillräckligt för att 
beskattningsrätten automatiskt ska upphöra. För att tolka uttrycket nyttjanderätts-
havare ska man se på sammanhanget och följa ändamålet i modellavtalet, speciellt vil-
jan att undvika dubbelbeskattning och hindrandet av skatteflykt, det vill säga en så 
kallad teleologisk tolkning.126 Enligt författaren bör detta innebära en vidgning av till-
lämpningsområdet av regeln då det innebär större friheter i både tolkningen och möj-
ligheten att se bortom den fysiska strukturen av en transaktion till syftet och karaktä-
ren bakom strukturen. Författaren anser att denna tolkningsmetod hjälper vid be-
kämpning av transaktioner med skatteflyktskaraktär och går i linje med den fjärde 
paragrafen som bygger på armlängdsprincipen. Fjärde paragrafen uttrycker en möj-
lighet att hindra prissättning av royaltyer att skilja från vad som skulle skett mellan 
två företag på armslängds avstånd. Paragrafen bygger på samma teorier som artikel 
9.127 

5.2.2.3 Tredje punkten rörande fasta driftställen 

I tredje paragrafen av artikeln utesluts royaltybetalningar från fasta driftställe.128 På 
grund av detta är inte artikel 12 tillämplig på situationen som är under utredande i 
denna uppsats. Författaren anser dock att en redogörelse för artikeln är nödvändig för 
att få en fullständig grund innan situationen med fasta driftställen och royaltyer ut-
reds i analysen.  Syftet bakom undantaget är att låta källstaten slippa de begränsningar 
som artikel 12 utgör på royalty, i de fall royaltybetalningarna har en effektiv kopp-
ling till det fasta driftstället. OECD betonar att undantaget inte är baserat på teorin 
om att allt som kan kopplas till fasta driftstället ska beskattas där ( ”force of attraction 
of the permanent establishment”). Vidare betonas att bara för att ett företag har ett fast 
driftställe i en stat och varifrån de även tar emot royaltybetalningar bör inte royalty-
betalningen automatiskt kopplas till det fasta driftstället.129 Tredje punkten hänvisar 
sedan till artikel 7 som rör inkomst från näringsverksamhet. Frågan om artikel 7 kan 
användas för att reglera problemfrågan kommer att utredas i analysdelen. 

Artikel 12 anger inte hur frågan om betalning som överstiger den bestämda royaltyn 
ska hanteras, utan detta är en fråga som hanteras i respektive lands inhemska regler. 
Det påpekas att även om betänkligheter har väckts om möjligheten att undantagandet 
av fast driftställe i artikel 12 kan leda till att fasta driftställen etableras i länder med 
förmånliga beskattningsregler av royaltyer, anser OECD inte att detta kan anses som 
ett problem då nationella anti-abuse-regler skulle träda ikraft och på grund av att fast 
                                                
126 OECD (2003) Commentary on article 12 II paragraph 1 p. 4. 

127 OECD (2003) Commentary on article 12 II paragraph 4 p. 22- 23. 

128  OECD Modellavtal artikel 12 p. 3. 

129 OECD (2003) Commentary on article 12 II paragraph 3 p. 20. 
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driftställe inte kan förekomma där det inte finns en verksamhet.130 Detta kan tänkas 
leda till en konflikt med svenska teorin om delaktighet, men om man jämför dem 
skulle författaren hävda att tanken bakom delaktighetsprincipen är att man är delak-
tig i ett existerande fast driftställe, vilket gör att man i teorin räknas inneha en del av 
ett redan etablerat fast driftställe och detta bör räknas gå i linje med OECD som av-
färdar faran med skatteflykt genom fasta driftställen. Stämmer det verkligen att situa-
tionen är välreglerad och vad händer om de nationella reglerna inte kan tillämpas på 
situationen? Dessa frågeställningar ligger till grunden för uppsatsen och behandlas 
nedan i analysen. 

5.2.3 Sammanfattning 
Modellavtalet har som syfte att eliminera internationell juridisk dubbelbeskattning. I 
kapitlet fokuseras på artikel 9 och artikel 12. Artikel 9 rör närstående företag och 
bygger på armlängdsprincipen. I likhet med 14 kap 19 § IL kräver artikel 9 att avtal 
föreligger mellan parter och kan därför inte anses vara tillämplig på förhållanden mel-
lan fast driftställe och dess moderbolag. 

Artikel 12 fokuserar på beskattning av royaltyer, men punkt 3 i artikeln utgör ett 
undantag för royaltyer från fasta driftställen och hänvisar dessa transaktioner till arti-
kel 7, inkomst av rörelse. Tillämpningen av artikel 7 ligger i fokus i analysen och 
kommer där granskas ingående. Armlängdsprincipen är en röd tråd i svenska intern-
prissättningsregler såväl som i OECD:s dokument och därför ges nedan en ingående 
beskrivning av principen med utgångspunkt i OECD:s Transfer Pricing Guidelines. 

5.3 OECD Transfer Pricing Guidelines    

5.3.1 Inledning  
Detta avsnitt har som syfte att öka förståelsen för tillämpningen och omfattningen av 
armlängdsprincipen från OECD: s synvinkel, då Transfer Pricing Guidelines är ett 
centralt redskap för tolkning av internationell rätt så väl som att det används som 
högt ansedd doktrin och tolkningskälla även av intern svensk rätt. För att inte bryta 
ramen på arbetet fokuseras nedan på riktlinjernas kommentarer som berör arm-
längdsprincipen och dess tillämpning. Armlängdsprincipen har inte behandlats i de-
talj tidigare i uppsatsen eftersom OECD:s kommentarer är väldigt ingående och några 
stora skillnader mot Sveriges tillämpning av principen föreligger inte. Efter denna in-
ledning följer en noggrann redogörelse för innebörd och tillämpningen av arm-
längdsprincipen. 

Riktlinjerna inleds med att fastställa att armlängdsprincipen är den princip OECD 
länderna accepterar som standard.131 En beskrivning av förhållandet mellan närståen-
de bolag och prissättning kommer näst och OECD påpekar att skattemyndigheterna 
                                                
130 OECD (2003) Commentary on article 12 II paragraph 3 p. 20. 

131 OECD (1999) Chapter I, A 1. 1. 
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inte får ta förgivet att illvilligt uppsåt är grunden för prissättningen. Marknadspriser 
kan vara svåra att fastställa och svåra att tillämpa vid internprissättning. Behovet att 
jämka priset för att det ska korrelera med armlängdsprincipen uppstår egentligen 
oberoende av de individuella parternas inbördes kontraktuella obligationer och obe-
roende av förekomst av viljan att undvika skatt. Sedermera bör en justering till arm-
längdsnivå inte påverka det underliggande kontraktsförhållandet och skulle även 
kunna vara tillämpligt på en situation där avsikt (intent) saknas.132 

Anledningen till OECD ländernas godkännande av justeringen av ett bolags inkoms-
ter för att möta armlängdsprincipen är att en transfer pricingsituation som varken 
möter marknadspriser eller armlängdsprincipen kan skada ländernas skatteunderlag. 
Gemensamt har det ansetts att justering enligt en jämförelse med vad man kan för-
vänta sig mellan två självständiga bolag är en fullgod metod för att uppfylla arm-
längdskravet.133 Detta menar OECD lättast speglas genom den så kallade separate en-
tity approach. Utöver skattefrågor kan det finnas andra faktorer som påverkar pris-
sättningen. Både inhemska och utländska regeringar kan utöva påtryckningar på före-
tagen i form av tullbestämmelser eller anti dumpingregler. Kassaflödeskrav och vinst-
krav från aktieägare kan också påverka prissättningen inom en företagsgrupp.134 

Det kan inte antas att företag i intressegemenskap behandlar varandra på andra grun-
der än fristående företag det är vanligt att behandla alla företag man har affärer med 
på samma grunder, det vill säga man reagerar på markandens aktiviteter. Man skulle 
kunna säga att företag i intressegemenskap tjänar på att hålla alla interna transaktio-
ner på armslängds avstånd, då det underlättar utvärderingar av vad varje företag i 
gruppen presterar.135 

5.3.2 Armlängdsprincipen 
Armlängdsprincipen återfinns i artikel. 9 i modellavtalet. Principen har blivit accep-
terad på grund av flera anledningar men det största är att den öppnar upp för en mer 
likställd skattemässig bedömning av självständiga bolag och företagsgrupper. Genom 
att behandla alla företag som separata enheter försvinner skatteaspekten ur konkur-
rensen mellan företagsformerna, vilket leder till att skattefrågor inte påverkar vad 
som i grunden bör vara ekonomiska beslut. Därigenom främjar armlängdsprincipen 
tillväxten av internationella investeringar och internationell handel.136 Arm-
längdsmetoden anses vara tillämplig på en rad områden, men det har visat sig ytterst 
svårt och komplicerat att tillämpa den på transaktioner som rör väldigt kundanpassa-
de varor, unika immateriella tillgångar eller specialbeställda tjänster.137 Ytterligare 
                                                
132 OECD (1999) Chapter I, A 1. 2. 

133 OECD (1999) Chapter I, A 1. 3. 

134 OECD (1999) Chapter I, A 1. 4. 

135 OECD (1999) Chapter I, A 1. 5. 

136 OECD (1999) Chapter I, B 1. 7. 

137 OECD (1999) Chapter I, B 1. 8. 
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problem med metoden är att positiva konsekvenser som stordriftsfördelar inte värde-
ras om the separate entity approach användes. Det finns dock inga enhetliga teorier 
som visar att problem som dessa bör tas med i beräkningen.138 

Ett annat problem är transaktioner som företag i intressegemenskap skulle företa, 
men inte självständiga företag. Försäljning av en immateriell tillgång som är svårt att 
prissätta, kan utgöra en avsevärd affärsmässig risk för ett självständigt bolag medan en 
transaktion inom en företagsgrupp inte håller samma risk eftersom en eventuell miss-
räkning av priset inte har någon egentlig betydelse för gruppens övergripande vinst. 
Transaktioner av detta slag saknar därför ofta marknadsmässig motsvarighet vilket 
naturligtvis inte betyder att de är gjorda av skatteundandragande skäl eller att pris-
sättningen inte är riktigt genomförd. Det gör dock att armlängdsprincipen är näst in-
till omöjlig att tillämpa eftersom jämförbara situationer inte skulle uppstå.139 

Vikten av att komma ihåg att transfer pricing inte är en exakt vetenskap påpekas i 
samband med att informationsproblemet och riktlinjerna yrkar både skattemyndig-
heter och skattebetalaren att använda sunt omdöme. Informationsproblemet består av 
att det sällan finns tillräcklig information att tillgå, den är inte alltid pålitlig och var-
ken för skattemyndigheter eller för företag är det enkelt att få tillgång till den infor-
mation som faktiskt finns.140 Eftersom armlängdsprincipen ger den närmaste upp-
skattningen av hur en transaktion mellan självständiga företag skulle se ut anser 
OCED och dess medlemmar, trots ovan nämnda problem, att armlängdsprincipen är 
den princip som bör användas.141 

Vid tillämpningen av armlängdsprincipen analyseras transaktioner i förhållande till 
en jämförbar situation. Detta betyder att inte skillnader mellan situationerna får på-
verka de materiella kriterierna i den metod man använder, som pris eller marginal. 
När ett fristående bolag analyserar villkoren för en potentiell affär undersöker de alla 
potentiella alternativ för att se vilket ger högst lönsamhet. Det är därför viktigt att 
skattemyndigheter tar med detta i beräkningen och gör justeringar för de eventuella 
skillnader som kan finnas i de jämförbara situationerna.142 Alla beräkningsmetoder 
som tillämpar armlängdsprincipen kan knytas till konceptet att oberoende företag 
analyserar alla möjligheter och därigenom väljer den som ger det bästa värdet av 
transaktionen.143 För att fastställa graden av jämförbarhet eller vilka justeringar som 
bör göras för att situationen ska vara jämförbar måste man undersöka vissa kriterier 
hos företagen eller transaktionen eftersom dessa kan påverka armlängdssituationen. 
Några av dessa kriterier är karaktären av varan eller tjänsten, de affärsmässiga strate-

                                                
138 OECD (1999) Chapter I, B 1. 9. 

139 OECD (1999) Chapter I, B 1. 10. 

140 OECD (1999) Chapter I, B 1. 12. 

141 OECD (1999) Chapter I, B 1. 13. 

142 OECD (1999) Chapter I, C 1. 15. 

143 OECD (1999) Chapter I, C 1. 16. 
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gierna hos båda parter samt deras finansiella situation.144 I vilken utsträckning dessa 
faktorer används beror på vilken beräkningsmetod som används och själva transak-
tionens natur.145  

Grundtanken är att skattemyndigheternas utredning ska bygga på den transaktionen 
som verkligen genomförts, på de villkor den blivit etablerad och så länge som de be-
räkningsmetoder företagen använt stämmer med dem som OECD rekommenderar 
borde den metoden följas.146 Det finns dock två situationer där den principen frångås 
och skattemyndigheterna kan bortse från den struktur företagen konstruerat. Den 
första är när de ekonomiska och formella strukturerna i transaktionen inte stämmer 
överens. Exempel på detta är om transaktionen i teorin är ett lån, men i praktiken ut-
gör en ren tillförsel av kapital. I den situationen bör skattemyndigheter behandla 
transaktionen enligt dess ekonomiska karaktär.147 

I det andra undantaget finns kongruens mellan den ekonomiska och den formella ka-
raktären i transaktionen men avtalsvillkor eller omständigheterna omkring den tyder 
på att skillnader finns i förhållande till en jämförbar situation mellan fristående bolag. 
I dessa fall torde skattemyndigheter justera situationen så transaktionen fick en mer 
affärsmässigt rationell och logisk struktur.148 

Som avslutning fastslås att alla beräkningsprinciper som tillämpar armlängdsprinci-
pen är acceptabla, även om de inte återfinns i riktlinjerna.  Det påpekas även att före-
tagen ska kunna tillhandahålla dokument som attesterar hur priset fastställts och att 
skattemyndigheter inte bör använda justeringsmöjligheten för att göra mindre eller 
marginella justeringar.149 

5.3.3 Sammanfattning 
I riktlinjerna ges således en starkare bild av armlängdsprincipen och dess konsekven-
ser. Hur man tillämpar principen bygger på vilken beräkningsmetod man använder 
men grunden i armlängdsprincipen är den så kallade separate entity approach. Det 
betyder att man ska behandla varje företag som en separat enhet oberoende av even-
tuell intressegemenskap. Vad som inte framgår i riktlinjerna är dock hur långt man 
kan tillämpa principen. Ska man gå så långt att tillämpa den även på fasta driftställen 
och i så fall även på royaltybetalningar som går ut ur landet? Det är en del frågan som 
behandlas nedan. 

                                                
144 OECD (1999) Chapter I, C 1. 17. 

145 OECD (1999) Chapter I, C 1. 18. 

146 OECD (1999) Chapter I, C 1. 36. 

147 OECD (1999) Chapter I, C 1. 37. 

148 OECD (1999) Chapter I, C 1. 37. 

149 OECD (1999) Chapter I, C 1. 68. 
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6 Analys 

6.1 Inledning 
Utredningen av problemet kommer nu att övergå i en analyserande del där frågor 
som uppstått under utredningen ska granskas för att i nästa kapitel kunna fastslå de 
slutsatser som behövs för att uppfylla uppsatsens syfte. 

Redan i problematiseringen av uppsatsen anges att  varken korrigeringsregeln eller ar-
tikel 12 i modellavtalet är tillämpliga när en transaktion av en oriktigt prissatt royalty 
företas mellan ett fast driftställe beläget i en stat och dess moderbolag vars hemvist är 
i en annan stat. Den deskriptiva delen av uppsatsen har som syfte att illustrera detta 
och visa på de problem som gör att fast driftställe inte kan anses vara inom tillämp-
ningsramen för dessa två regler. Eftersom genomgående beskrivning av detta gjorts i 
den deskriptiva delen kommer analysen inte gå in närmare på det. Konstateras kan att 
huvudorsaken till att 14 Kap. 19 § inte är tillämplig är att fast driftställe inte kan ingå 
avtal med moderbolaget eftersom det fasta driftstället inte är ett självständigt rättssub-
jekt. Artikel 12 är inte tillämplig eftersom den tredje punkten hänvisar transaktioner 
från fasta driftställen till artikel 7.  

När varken artikel 12 eller 14 kap. 19 § är tillämplig försvinner två väldigt centrala 
metoder för att hindra att bolag genomför oriktiga transaktioner, som kan vara av 
skatteundandragande karaktär. Vilka alternativ finns kvar? Hur blir situationen när 
artikel 7 tillämpas? Vilka regler i intern rätt går tillämpa? Vad skulle hända om det 
svenska skattesystemet ändrades och en definitiv källskatt infördes på royalty? 

6.2Vilka är de olika problemen? 

6.2.1 Vad innebär Art 7? 
Om man undersöker modellavtalets behandling av royaltyer i artikel 12 så utesluter 
punkt 3 transaktioner med fast driftställe, vilket uttömmande diskuterats ovan. Men 
vilka alternativ kommer från artikel 7 dit artikel 23 punkt 3 hänvisar? Ger den arti-
keln svar på hur man kan förhindra utnyttjande av strukturen med fasta driftställen? I 
artikeln finns två punkter150 som kan anses beröra problemet med felaktigt prissatta 
royaltyer som betalas mellan fast driftställe och moderbolag med hemvist i en annan 
stat.         

Punkt två bygger precis som artikel 9 på armlängdsprincipen och fastställer att det 
fasta driftställets transaktioner ska ske som om de var mellan fristående bolag. Detta 
gäller också transaktioner med moderbolagets andra fasta driftställen. OECD påpekar 
att när det gäller fördelningen av inkomster till fasta driftställen kan även där arm-
längdsprincipen tas i beaktande.151 Betyder då detta att Art 7 p. 2 är en form av korri-

                                                
150 OECD Modellavtal, artikel  7, p. 2-3. 

151  Franke, Jan (1994) Kommentar till Artikel 7, punkt 2. 11. 
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geringsregel? Enligt författarens tolkning framgår inte detta tydligt i formuleringen av 
punkten men i kommentarerna till modellavtalet påpekas att skattemyndigheter inte 
får göra en skönsmässig taxering av det fasta driftställets inkomster utan en grundlig 
utredning. Enligt ovan152 är en grundlig utredning krav även i fråga om korrigerings-
regeln och den regel bör också i viss mån kallas för skönstaxering. Kan därav en ana-
logitolkning göras med resultatet att art 7 p. 3 är en form av korrigeringsregel och 
skulle kunna hindra fasta driftställen och moderbolag från att manipulera sina skat-
temässiga resultat genom oriktigt prissatta transaktioner? 

Meningen med punkten sägs i kommentaren vara att den ska ligga till grund för be-
räkningen av inkomsten hos ett fast driftställe.153 Men det finns fler korrigeringslik-
nande karaktärsdrag hos artikel 7 punkt 2. När skattemyndigheter kontrollerar fasta 
driftställets räkenskaper, ska dessa naturligtvis ligga till grund för bedömningen, men 
transaktioner med moderbolaget kan inte räknas som rättsligtbindande avtal och när 
dessa arrangemang speglar en konstgjord transaktion ska transaktionen lämnas utan 
avseende och beräkningen ska ske som om transaktionen inte ägt rum.154 Detta är 
identiskt med teorin bakom den svenska korrigeringsregeln.155 Mattsson menar att det 
finns en debatt om huruvida all inkomst tjänad i ett land ska räknas till det fasta drift-
stället, eller bara den inkomst som är hänförlig dit. OECD har i modellavtalet gått på 
den senare och det anser Mattson beror på att det kan finnas andra skäl än skattemäs-
siga för den organisationen som företaget väljer och att extra skattbörda inte ska vara 
en orsak till att företagen strukturerar om sig.156 

Det mest intressanta med art 7 är samspelet mellan punkt två och punkt tre. I punkt 
tre framgår att avdrag ska få göras för kostnader de fasta driftstället ådragit sig och i 
kommentaren till punkten uttrycks först att i fråga om royalty är punkt tre den 
styrande regeln. 157 Vidare argumenteras att det inte är möjligt att härröra kostnader så 
som royaltyer till bara en del av företaget, till exempel att moderbolaget äger rättighe-
ten, medan fasta driftstället bara nyttjar det. Enligt kommentaren ska därför kostan-
den för royaltyer spridas jämt över hela företaget. En fördelning av de verkliga kost-
naderna för skapandet av den immateriella rättigheten bör då ske utan vinst- eller ro-
yaltypåslag. Betyder detta att OECD anser att royaltyer mellan moderbolag och fasta 
driftställen inte bör genomföras, eller är punkt tre mest riktad till dela kostnadsav-
dragen? 

                                                
152 Se ovan, 4.3.3.2 Affärsmässigt försvarbara skäl, sista stycket. 

153 Franke, Jan (1994) Kommentar till Artikel 7, punkt 2. 11. 

154 Franke, Jan (1994) Kommentar till Artikel 7 punkt 2, 12-12.1. 

155 14 kap 19 § 1 m. IL. 

156 Mattsson, Nils (2004) s. 177-178. 

157 Franke, Jan (1994) Kommentar till Artikel 7 punkt 2, 12. 2. 
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Av karaktären på artikeln, vilken Lindencrona benämner fördelningsartiklar,158 kan 
argument göras att syftet med artikeln endast är att fördela beskattningsrätten mellan 
hemviststaten och källstaten. Detta kan tolkas som om artikel 7 inte har som syfte att 
hindra skatteundandragande, utan endast fördela kostnaderna och inkomsterna hos 
det fasta driftstället för att se vilken stat som har beskattningsrätten. Huvudregeln ger 
källstaten rätt att beskatta all inkomst som kan härledas till det fasta driftstället. Hur 
påverkar det då ett fast driftställe som ger felaktigt prissatta royaltybetalningar till 
moderbolaget?  

I kombination med vad som sagts ovan om andra punktens möjligheter för skatte-
myndigheter att justera priset på transaktioner mellan fasta driftställen och moderbo-
lag borde källstaten ha rätt att beskatta det fasta driftstället som om transaktioner av 
markandsmässig nivå förelegat. Detta skulle leda till att Sverige har rätt att beskatta 
royaltyer från fasta driftstället till moderbolaget om dessa överlåtits eller sålts till fel-
aktigt pris. 

6.2.2 Hur kan Sverige beskatta royaltyer från fasta driftställen?  
I fråga om korrigeringsregeln nämndes ovan att det bara är ett av flera regelverk som 
skulle kunna användas parallellt, men att Regeringsrätten uttryckt att korrigeringsre-
geln gick före reglerna om uttagsbeskattning. Efter slutsatsen ovan att 14 kap. 19 § IL 
inte är tillämplig borde därmed möjlighet finnas att undersöka om kriterierna för ut-
tagsbeskattning uppfylls. 

I 22 kap. IL framgår tydligt att uttag ur näringsverksamhet för privat bruk eller över-
föring av tillgång under marknadspris till en annan näringsverksamhet ska utlösa be-
skattning.159 Detta tyder på att kapitlet skulle kunna tillämpas på fast driftställe som 
ger oriktigt prissatta royaltyer till moderbolaget utomlands. Vidare stöd för detta 
finns i femte paragrafen punkt tre som klart fastslår att uttagsbeskattning ska uttas 
om tillång överförs från en skattskyldig del av näringsverksamheten till en del av när-
ingsverksamheten som inte är subjekt för beskattning i Sverige. Detta bör stämma 
överens med transkationer mellan fasta driftställen och moderbolag då det fasta drift-
stället är skattskyldigt i Sverige, men inte moderbolaget. Hur skulle då detta hjälpa på 
en transaktion av en oriktigt prissatt transaktion? 

I sjunde paragrafen fastslås att uttagsbeskattning ska ske så som om ersättning mot-
svarande marknadsvärde erhållits. Detta skulle leda till att värdet på royaltyn skulle 
justeras till marknadsvärdet och det fasta driftstället och moderbolaget skulle inte 
kunna manipulera skatteresultatet, om detta varit deras avsikt med transaktionen.  

Mattsson ger ett exempel på när uttagsbeskattning inträffar, vilket ger stöd för att 
22:a kapitlet kan användas i situationen under utredande. Enligt Mattson ska uttags-
beskattning ske om tillgångar flyttas från ett fast driftställe till en näringsverksamhet 
som inte har hemvist i Sverige, om flytten resulterar i att skatt ej längre kan utkrävas 
                                                
158 Lindencrona, Gustaf (1994) s. 52. 

159 22 kap 1-3 § § IL. 
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i Sverige.160 På grund av kombinationen dubbelbeskattningsavtal och det nyss införda 
6 a Kap IL är det endast en icke substantiell del av royaltybetalningar till utlandet 
som medför beskattning utanför riket. 

Skattfrihet för royalty i utlandet gör också att undantagen som finns i kapitel 23 IL 
blir svårtillämpade. Även om vissa av kriterierna i kapitlet kan anses som uppfyllda så 
måste mottagaren av tillgången vara skattskyldig för den tillgången direkt efter mot-
tagandet. Som hävdats ovan kan skattefriheten på royaltyer därför ställa till problem. 
Om undantagen i 23:e kapitlet inte är tillämpliga bör uttagsbeskattning utfalla i situa-
tionen som utreds.  

Men är uttagsbeskattningen tillräckligt effektiv? Borde Sverige nöja sig med det? Svå-
righeten med att fastställa marknadspris på royaltyer har nämnts i den deskriptiva de-
len av uppsatsen, men inte redogjorts i detalj på grund av att detta skulle utvidga ra-
men av arbetet. Det är väldigt svårt att avgöra det riktiga priset vilket kan göra att 
trots att uttagsbeskattning bör kunna ske så kommer det att resultera i samma pro-
blematik som finns kring korrigeringsregeln. Regeln blir svårtillämpad på grund av 
problemen med att fastställa priset, vilket kan leda till att många suspekta situationer 
inte utreds. Finns det alternativ och hur skulle situationen då påverkas? 

6.2.3 Vilka alternativ till uttagsbeskattning finns det? 
Som visats i den deskriptiva delen har det under en längre period varit en klar linje i 
doktrin och förarbeten att Sverige bör införa källskatt på royaltyer. Skulle detta göra 
beskattningen av royaltyer från fasta driftställen enklare och skulle det hindra skatte-
underlaget från att urholkas när fasta driftställen betalar felaktigt prissatta royaltyer 
till moderbolag med hemvist utomlands? 

Ovan i den deskriptiva delen har fördelar och nackdelar med förslagen om källskatt 
respektive skattefrihet uttryckts. I propositionen till senaste ändringen av royaltyreg-
lerna diskuterades i synnerhet alternativet att helt slopa skatten på royaltyer. Flera av 
remissinstanserna så som Föreningen för auktoriserade revisorer FAR, Lantbrukarnas 
Riskförbund LRF och näringslivets skattedelegation anser att det bästa sättet att in-
förliva EU direktivet om ränta och royalty är att helt slopa skatten på royaltyer eller 
i andra hand åtminstone göra undantag från skattskyldigheten för övriga EU län-
der.161  

Regeringen anser dock att möjligheten till missbruk av skattefriheten i form av ökad 
utnyttjade av royaltybetalningar för att föra ut tillgångar  från landet är skäl för att 
behålla skatteskyldigheten. De får medhålla av majoriteten av remissinstanserna, av 
vilka vissa dock hade små justeringar att tillägga till remissförslaget. I fråga om det al-
ternativa yttrandet att slopa skatteskyldighet för EU-länder godkändes inte heller av 
regeringen då detta skulle göra att de skatteintäkter som kan komma från de avtal 

                                                
160 Mattsson, Nils (2004) s. 99. 

161 Prop. 2003/04:126, s. 30. 
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Sverige har, där skatt på royaltyer kan uttas skulle gå förlorade. Det rör sig om fem 
länder; Grekland, Italien, Portugal, Spanien och Österrike.162 

En källskatt på royaltyer skulle kunna vara ett alternativ som skulle leda till att alla 
royaltybetalning som har ursprung i Sverige skulle beskattas oavsett vem som är beta-
lare och mottagare. Fördelarna med detta system uttrycktes i förarbetena redan i slu-
tet av 80-talet och skulle vara att ett effektivt system infördes för att förhindra royal-
tybetalningar utnyttjas i skatteundandragande syfte och systemet skulle förenklas. 
Både skattemyndigheter och företag skulle få det lättare att tillämpa reglerna och de 
skulle bli mer kongruens mellan de svenska interna reglerna och skatteavtalen. För 
att ytterligare förenkla systemet skulle en bruttobeskattning införas för att slippa 
kostnadsavdrag för förvärvandet av royaltyn.163 

Den enda nackdelen med en källskatt skulle vara att vissa grupper, speciellt de motta-
gare av royaltyer i länder  med vilka Sverige inte har dubbelbeskattningsavtal, kom-
mer att få en rejäl skatteökning om en källskatt på 20 % inför.164 I övrigt kan inga ne-
gativa åsikter om införandet av en källskatt återfinnas varken i doktrin eller förarbe-
ten. Propositionen 2003/04: 126 utreder både slopandet av skatten respektive infö-
randet av källskatt, men medan man finner argument mot skattefrihet, anges bara att 
frågan kring källskatt är för komplex för att utredas i propositionen.165 Liknande 
formuleringar återfinns i andra förarbeten.166 

7 Argumentering och slutsats 
Artikel 7 i modellavtalet leder till att armlängdsprincipen ska användas, samtidigt 
som det i fråga om royalty framgår att kostnaderna ska fördelas över hela företaget. 
Huvudregeln i artikel 7 är att källstat beskattar inkomsterna som kan härröras till det 
fasta driftstället och i punkt två ges skattigmyndigheter rätt att justera icke mark-
nadsmässiga transaktioner för att fastställa det fasta driftställets inkomst. Av artikel 7 
anser därför författaren att det klart framgår att Sverige som källstat har rätt att be-
skatta ett fast driftställe som haft icke marknadsmässiga transaktioner med moderbo-
laget. 

Författarens avsikt har i uppsatsen varit att visa hur oriktigtprissättning av royaltybe-
talningar bör beskattas enligt svensk rätt, när 14 kap 19 § IL inte är tillämplig. Till 
följd av Regeringsrättens uttalande om att korrigeringsregeln gick före uttagsbeskatt-
ning anser författaren att det är naturligt att undersöka hur uttagsbeskattningen kan 
tillämpas då korrigeringsregeln inte är tillämplig. Författaren finner lagreglerna i 22 

                                                
162 Prop. 2003/04:126, s. 30. 

163 SOU 1999:79, s. 210. Se även prop. 2003/04:126. 

164 SOU 1999:79, s. 211. 

165 Prop. 2003/04:126, s. 31. 

166 Fi 2003: 6617, SOU 1999: 79 och Ds 1988: 62. 
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kap IL tillräckligt klara för att dra slutsatsen att royaltyer från fasta driftställen till ett 
moderbolag med hemvist i utlandet kan bli utsatta för uttagsbeskattning i den mån 
transaktionen skiljer sig från markandspris.  

Diskussionen om att slopa skatt på royaltyer respektive att införa källskatt har varit 
livlig, där de starkaste argumenten mot skattefrihet har varit förhandlingsläget vid ut-
arbetande av skatteavtal och risken för skatteflykt167. Författaren håller med om ris-
ken att royaltyer i så fall kan komma att användas i större utsträckning för att föra 
över kapital. Redan idag har dock konstaterats att royaltybetalningar till utlandet 
med nära 9/10 sker till länder med vilka Sverige har avtalat fram skattefrihet.168 Vida-
re kan konstaterats att det inte finns många bevis för att behandlingen av royaltyer 
manipuleras i skatteundandragande syfte mer än någon annan form av ersättning. 
Genom tillägget av 6 a kapitlet i IL har ytterligare skattefrihet på royaltyer getts för 
att göra de svenska reglerna mer harmoniserade med det nya EU direktivet om ränta 
och royalty.169 Därför anser författaren att problemet med ökat missbruk av royalty-
regler i skatteundandragande syfte inte är ett hållbart skäl till att inte ta bort skatten 
helt och hållet. Tillämpningen och effektiviteten i systemet skulle öka om reglerna 
var klarare och enklare att använda. Naturligtvis skulle detta skapa problem av defi-
nitionskaraktär och där skulle jag vilja föreslå att OECD:s definition ska antas i Sve-
rige eftersom stora delar av nya skatteregler redan formulerats med stöd av deras teo-
rier och författaren anser även att detta skulle öka kongruensen med övriga länder, 
speciellt inom EU.  

I fråga om införandet av en källskatt kan författaren inte se några negativa konse-
kvenser och efterlyser därför klara argument till varför detta alternativ inte antagits i 
svenska rätt. Källskatt skulle förenkla systemet, göra det mer enhetligt samtidigt som 
det skulle begränsa utnyttjandet av royaltyer i skatteundandragande syfte. 

Slutligen kan som sammanfattning sägas att genom utredningen av denna har förfat-
taren visat att royaltyer från fasta driftställen till moderbolag med hemvist utomlands 
ska beskattas enligt 22 kap IL. Författaren skulle ändå helst se en förändring av intern 
rätt så att i första hand beskattningen av royaltyer slopades och om Regeringen anser 
att möjligheterna att utnyttja en sådan skattefrihet är något som allvarligt skulle på-
verka skatteunderlaget så anser författaren i andra hand att en definitiv källskatt skul-
le vara en lämplig lösning på beskattningen av royaltyer från fasta driftställen till dess 
moderbolag. 
                                                
167 Prop. 2003/04:126, s. 30. 

168 SOU 1999: 79, s. 202. 

169 Prop. 2003/04:126, se kapitel 6.2.1.  
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